KRUCIFIX
rejstříkové číslo 37172/8-1976 ÚSKP ČR
Umístění:

parčík Olomoucká ulice, parcela č. 413, k.ú. Šternberk

Popis:

Krucifix (kamenný kříž) je dokladem kamenicko-sochařské produkce první
poloviny 19. století. Na profilované trnoži spočívá hranolový sokl na bocích
s přiloženými volutovými křídly. Římsa je ve střední části vzepjatá do
půloblouku. Čelní stranu soklu zdobí reliéfní výzdoba: svatá Trojice, v oblacích
postavy Krista a Boha Otce a nad nimi holubice Ducha svatého. Trojice je
v geometrickém rámu, nad výjevem v oblouku spočívá reliéf monogramu IHS
ve svatozáři. Ve vrcholu oblouku je lastura. Vrchol soklu má po bocích malé
volutové nástavce pro usazení soch andílků, kteří byli v roce 1994 odcizeni.
Přechod mezi křížem a soklem zajišťuje pyramidální nástavec dole v bocích
s volutami, v čele zdobený reliéfem s nástroji Kristova mučení a akantovým
dekorem. Boční strany nástavce jsou zdobené v horní části lasturou a
rostlinným dekorem. Nahoře nástavec ukončuje římsa. Nad tím je kříž
s jetelovými konci břeven a korpusem Krista. Kristus je vyobrazen s vidlicovým
rozpoložením rukou. Nahoře na kříži je nápisová páska s literami I N R I (Ježíš
Nazaretský Král Židovský). Zadní strana soklu je opatřena německy psaným
nápisem se jmény donátorů památky ve znění: Errichtet von der Gemeinde
Sanggaß / unter den Vor stehen / Joseph Soer Richter, Joh: Till, / Jos:
Preiszner, Ign: Schmid Geschworne / Joh: Heinz Gem: ältester / Anno 1824.
Pod tím je německy psaný doklad o opravě v roce 1901: Durch Wolthäter
renoviert / 1901.

Rozsah obnovy:

Restaurování a přemístění kamenného kříže
Původní umístění krucifixu (kamenného kříže) bylo na
parcele č. 3350/1 u frekventované silnice na ulici Uničovská.
Vzhledem k nevhodnosti lokality byl kříž v roce 2010
přemístěn na parcelu č. 413 v ulici Olomoucká. V rámci
restaurování bylo provedeno vybudování nového základu,
čištění kamene, odsolování, konsolidace, odvrtání starých
korodovaných čepů a jejich nahrazení novými, dále byla
provedena plastická a barevná retuše a hydrofobizace.

Období prováděných prací:

červen – listopad 2010

Restaurátor:

BcA. Martin Parobek, Šternberk

Celkové náklady:

250 tis. Kč

Dotace:

Ministerstvo kultury, 89 tis. Kč

Z rozpočtu města
Šternberka:

161 tis. Kč

před restaurováním a přemístěním:

po restaurování a přemístění:

