
 
Závěrečná zpráva 

Kříž Romanov 
 
 

 Na sklonku roku 2007 obdržel náš spolek potěšující informaci o 
získání grantu  Nadace Via ve výši 35.000 Kč. 
 
 Tyto prostředky byly určeny na opětovné vztyčení dřevěného 
kříže s malbou Krista na plechu v obci Romanov u Mšena. 
 Právě u hájovny Na Rovinách na křižovatce mnoha turistických cest 
stával ještě v 90-tých letech dřevěný kříž (pocházející z 19. století), na 
němž byl dle dobových pohlednic malovaný Ježíš Kristus na plechu. 
Nejdříve zmizela postava Ježíše a nápis INRI a pak zapracoval zub 
času  a kříž se skácel. Jeho torzo bylo deponovánu ve skladu města 
Mšena . 

 
 Po získání grantu a díky spolupráci se zastupitelstvem města 
Mšena jsme se mohli pustit do obnovy padlého kříže. Obec Mšeno 
nám vyšla nemalou měrou vstříc tím, že nám darem věnovalo 
z městských lesů dubové dřevo, které bylo značnou položkou 
celkového rozpočtu. 
 
 Dřevo jsme na sklonku roku 2007 odvezli na pilu a připravili 
z něj budoucí hrubá ramena kříže. Nařezané dřevo bylo třeba 
uskladnit, aby si před finální úpravou trochu odpočinulo. Stanovili 
jsme si  harmonogram prací, který se nám podařilo i přes nemoc a 
pracovní zaneprázdnění některých členů dodržet. A tak se dne 
24.08.2008 za účasti veřejnosti, mšenského faráře R.D.Bohuslava 
Bártka, zástupců města, spolku  a tisku  uskutečnilo vysvěcení 
opětovně vztyčeného kříže na Romanově. 
Jak se nám práce zdařila můžete posoudit z přiložené 
fotodokumentace 
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Finanční náklady na opravu, které jsou přílohou této zprávy byly 
následující: 

 
Truhlářské práce………………………………………. 9.050 
Práce s plechem, adjustací a kotvením  ………………10.250 
Malba na plech    ……………………………………..10.000 
Pískovcové kvádry……………………………………  2.000 
Plech      ………………………………………………  2.261 
Zinkování ……………………………………………..     571 
Drobná vydání…………………………………………… 879,50 
Práce spolku dle rozpisu ……………………………….9.600 
-------- ----- -------------- ----------- -------------- ------ ----- ------------- 
 
Celkem                                                                          44.611,50    

 
Ze strany členů našeho spolku bylo na kříži odpracováno celkem asi 

134 hodin. 
 
 

Materiál zpracoval předseda spolku a stavbyvedoucí Josef Paclt. 
 
 
 

V Blatcích 26.září  Léta Páně 2008 
 
 
. 



Romanov - 390 m, několik usedlostí na návrší severozápadně od Mšena, 
novoklasicistní kaple z roku 1890,  přestavěná na rekreační objekt. Svého času letní 
sídlo pánů a vrchnosti Mšena. Stávala zde kaple zasvěcená sv. Romanu (při ní 
rozsáhlé pohřebiště pro okolní obce) a zámek, který byl vystavěn v 15. století. Roku 
1724 dal hrabě Jan Hynek Věžník (tehdejší vlastník mšenského panství) zámek 
zbořit a materiál z něj převézt na stavbu zámku v Lobči. Roku 1766 byl Romanov i s 
polnostmi vykoupen městem Mšenem a poté obnovena a zvětšena i zchátralá kaple. 
Ta byla zasvěcena sv. Máří Magdaleně. O dva roky později byla vystavěna křížová 
cesta od Mšena na Romanov se 14 kapličkami a provozovalo se zde představení o 
umučení Ježiše Krista. V roce 1798 byla tato představení zemskou vládou zakázána 
v celé zemi a následně zrušena i křížová cesta na Romanov. Mšeno nemělo 
prostředky na údržbu kaple a ta v 19. století postupně chátrala. Dříve místo 
občasných slavností a později i táborů lidu. Rozhledy zvláště k severu a východu na 
Vrátenskou horu, Housecké vrchy a k Bezdězu. Hájovna Romanov (Na rovinách) - 
křižovatka mnoha turistických tras (četné skalní rokle,Švédský val). Severně 
nedaleko v rokli nevelká umělá jeskyně Obraznice, kde byla za třicetileté války skrýš 
cenných předmětů (i obrazů) z panského sídla na Romanově, které zaniklo r. 1724. 
Působiště etnografa, archeologa a buditele Václava Krolmuse.  
 
Právě u hájovny Na Rovinách na křižovatce mnoha turistických cest stával ještě v 90-
tých letech dřevěný kříž (pocházející z 19. století), na němž bohužel zapracoval zub 
času a kříž u země uhnil a skácel se. V současné době je jeho torzo deponováno ve 
skladu města Mšena. Vzhledem k tomu, že se náš spolek zabývá obnovou kulturního 
a historického dědictví v oblasti vytýčené Chráněnou krajinnou oblastí Kokořínsko, 
máme snahu o vztyčení nového kříže na původním místě. Zhotoven by měl být podle 
dokumentační fotografie z padesátých let minulého století.a měl by být znovu osazen 
na plechu malovaným Ježíšem Kristem tak, jak je z dokumentace patrno.  

 
 


