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Trvalá péče o drobné sakrální památky místního významu, objekty 
kulturního dědictví  a o zachování historické paměti budov je jednou 
z priorit naší práce. Během  uplynulé doby se nám podařilo s využitím 
dotací z nejrůznějších zdrojů opravit většinu kamenných křížů 
a oboje Boží muka na území obce a místních částí. 

Obnova památek místního 
významu je naší prioritou 
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Obec  Běl ot ín  
 
Místní  části :  
  Bělotí n  
  Kunči ce  
  Luč ice  
  Nejdek  

Kříže a Boží muka v Kunčicích  

Kunčice, nemovité památky místního významu 

Jednoduchá žulová hranolová Boží 
muka s  mosazným patinovaným reli-
éfem Panny Marie s děťátkem z roku 
1931 s nápisem E.M.G v zadní části 
podstavce, volně stojící v oplocené 
zahradě rodinného domu č.p. 65 
v centru místní části Kunčice. Opra-
veno obcí s finanční pomocí Olomouc-
kého kraje v roce 2011.                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 U kaple sv. Floriána a Šebestiána 
v místní části  Kunčice stojí na vyso-
kém stupňovitém hranolovitém pod-
stavci s římsami jednoduchý kamenný 
kříž s kovovým  korpusem Krista od 
neznámého autora bez datování.  
 
 
 
 
 
 
V levotočivé zatáčce v kopci vpravo 
od cesty na Špičky stojí na kamenném 
soklu s římsou a reliéfem Panny Marie 
jednoduchý kamenný kříž s litinovým 
zlaceným korpusem Krista. Na dříku 
je vlysové málo čitelné zdobení.         

Kříž v Lučicích  

Lučice, nemovitá památka místního významu 

Jako upomínku na padlé vojáky 
zřídili obyvatelé Lučic tři velké 
kříže, které jsou obklopeny 
vysokými stromy, a sice jeden na 
dolním konci u kostelní cesty, 
další na silnici do Hynčic (ten se 
však nedochoval a nakonec jeden 
při ústí obecní cesty do císařské 
silnice. 

V zahradě místní ovocnářské 
společnosti pana Kozáka, ukryt 
mezi vzrostlými  stromy, stojí na 
hranolovém podstavci s reliéfem 
panny Marie zakončeným římsou 
kamenný kříž z pískovce od 
neznámého autora s korpusem 
Krista ze stejného materiálu. 
Datován roku 1869.                  
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Vprostřed bělotínského hřbitova stojí 
jednoduchý kamenný kříž s pozlaceným 
korpusem Krista. Zvětralé části pískovce 
byly již před 2. světovou válkou nahrazeny 
betonem, jenž se zcela rozpadl. Od r. 1992 
je celý kříž opět z pískovce. Datován je 
r. 1886.                                                  

 

 

 

 

 

 

 Před vchodem do kostela sv. Jiří stojí 
bohatě zdobený pseudobarokní pískovcový 
kříž. Jeho autorem jsou akademický so-
chař Marek Ludmila a kamenický mistr   
Eduard Krasňák. Obnoveno 2011. 

 

 

 

Vpravo od cesty ke kostelu sv. Jiří pod 
farou stojí replika pískovcového kříže 
s barokizujícím zdobením se zlaceným 
korpusem Krista. Kříž je bez věnování 
a datování. Zhotoveno E. Krasňákem v r. 
2015.                                                     

 

 

 

 

 

 U staré císařské silnice z Hranic 
do Nového Jičína stojí opravený pís-
kovcový kříž z r. 1876. Po bocích jsou 
vsazeny mramorové desky s věnová-
ním. Litinový Kristus a reliéf PM jsou 
zlaceny. Obnoveno 2016.  

 

 

 

 

 

Při staré říšské silnici Bělotín—Polom  
vlevo na křižovatce na Lučice stojí na žulo-
vém podstavci a pískovcovém dříku s řím-
sami a reliéfem Panny Marie jednoduchý 
pískovcový kříž s korpusem Krista, datova-
ný rokem 1868.                                      

Kříže a Boží muka v Nejdku  

Nejdek, nemovité kulturní památky místního významu 

Bělotínské kříže  

Bělotín, nemovité památky místního významu 

V severní části obce vpravo od silnice I/47 ve 
směru na Odry stojí replika pískovcového 
kříže s barokizujícím zdobením, jetelovitě 
zakončenými rameny kříže a volutami a reliéfy 
zdobeným vysokým podstavcem patrně z první 
poloviny 19 století. Zhotoveno v r. 2009.      

 

 Při autobusové 
zastávce Bělotín—
Nejdecké rozcestí 
stojí první ze dvou 
křížů z hranického 
vápence. Je datován 
r. 1868.  
Obnoveno 2011. 
 
 
 
 
 
 

 
Na samostatném pozemku poblíž starého úseku 
silnice I/47 vpravo ve směru na Odry stojí replika 
barokního kříže od neznámého autora patrně 
z první poloviny 19. stol. Obnoveno 2010.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























 Druhý kříž z  hranického vá-
pence stojí na břehu Bělotínského 
potoka při staré silnici na Odry 
a pochází z r. 1863.  Obnoveno 
2011 a po havárii 2016. 
 
 
U polní cesty, která spojuje Bělotín 
s místní částí Lučice, stojí obnove-
ný vysoký kamenný kříž se zlace-
ným  litinovým korpusem Krista 
a reliéfem Panny Marie. Kříž sem 
byl přemístěn při stavbě obchvatu 
v roce 2007 z hranického kopce. 
Datován je 1872.                       

 V místní části Nejdek 
u autobusové zastávky vlevo od 
cesty z Bělotína do Nejdku 
stojí na rozcestí čtyřboká 
zděná omítaná Boží muka na 
nízkém kamenném soklu, opat-
řená stříškou. Uvnitř je dřevo-
řezba Panny Marie v děťátkem.  

V poli jižně od Nejdku stojí jedno-
duchý kamenný kříž z leštěné žuly 
s kovovým korpusem Krista. Z před-
ní strany nese nápis "AD MAIOREM 
DEI GLORIAM". Obnoveno 1994.    

Před ohradní zdí hřbitova 
u kostela sv. Urbana v Nejdku 
stojí na stupňovitém kamenném 
podstavci s římsou a reliéfem 
Panny Marie jednoduchý kamen-
ný kříž s kamenným korpusem 
Krista. V zadní části soklu je 
vsazena mramorová deska 
s  věnováním a datováním 1864.  

 Napravo u cesty z Bělotína do 
Nejdku za "hraničním mlýnem" se 
v aleji nachází na široké kamenné 
podstavě a vysokém soklu s  reliéfem 
Panny Marie a římsou jednoduchý 
kamenný kříž s kamenným korpusem 
Krista. Datováno 1870.  


