Soubor náhrobních a pamětních
kamenných desek
na kostele sv. Jakuba Většího
v Drahanovicích

Na vnější zdi kněžiště farního kostela sv. Jakuba Většího
v Drahanovicích se nachází soubor náhrobních a pamětních
kamenných desek, který je osazen v navazující
navazující kompozici
v přízemí nad terénem. Na zdi novodobého přístavku kněžiště
kostela je osazen náhrobek se znakem. Náhrobní desky patří
drahanovským vladykům. Soubor je zhotoven z mechanicky
opracovaného maletínského pískovce světle okrového odstínu.

Farní kostel v Drahanovicích je zapsaná kulturní památka na
seznamu památek Ministerstva kultury České republiky. Samotný
kostel je datován r.1742, jeho středověké jádro r.1349 a soubor
náhrobních a pamětních kamenných desek od poloviny 16. století.
Římskokatolická
farnost
Drahanovice
je
součástí
olomouckého děkanátu, ve farním kostele probíhají pravidelné i
nepravidelné bohoslužby a příležitostné koncerty. Duchovní správce
farnosti – administrátor exkurendo sídlí v nedalekých Těšeticích.
V roce 2010 se místní farníci rozhodli, že by bylo důstojné
s ohledem na dědictví našich předků, soubor náhrobních a pamětních
kamenných desek, který se na kostele nachází uvést do takového
stavu, který by odpovídal statutu kulturní památky, a nejenom
z ohledem na skutečnost, že se jedná o ojedinělou památku takového
druhu na střední Moravě, ale také proto, aby nedošlo k jejímu
zapomnění především u místních obyvatel, ale i přicházejících turistů
z blízkého i dalekého okolí. Byl vypracován restaurátorský záměr a
v roce 2012 byla podaná žádost o dotaci na MAS Region Haná do
12. výzvy programu LEADER. Tato žádost byla ze strany
poskytovatele dotace akceptována a v měsících dubnu až červnu roku
2013 bylo samotné restaurování zrealizováno. Jeho výsledek si může
každý prohlédnout a sám posoudit. Náklady na restaurování byly ve
výši 123.300,- Kč, 90% nákladů bylo hrazeno z výše uvedeného
dotačního fondu, 5% nákladů uhradila Římskokatolická farnost
Drahanovice a zbylými 5% přispěla Obec Drahanovice ze svého
rozpočtu. Římskokatolická farnost dále uhradila částku 3.500,- Kč
neuznatelných nákladů z dotačního titulu a 14.000,- Kč za zhotovení
nové stříšky nad souborem kamenných desek.
Restaurátorské práce v roce 2013 byly prováděny pod
dohledem památkářsky Mgr. Anety Zlámalové z Národního
památkového ústavu, odborného pracoviště v Olomouci a samotné
restaurování provedli restaurátor Doc. Akademický sochař
Mgr. Bohumil Teplý z Olomouce ve spolupráci s restaurátorem René
Seifriedem ze Svatého Kopečka.
Zrestaurovaný soubor náhrobních a pamětních kamenných
desek požehnal dne 25. července 2013 generální vikář Arcibiskupství
olomouckého Mons. Josef Nuzík.

Náhrobek Ludmile a Marii Anně
Na vnější zdi kněžiště kostela sv. Jakuba Většího je osazena
kamenná deska s dvěma figurálními reliéfy věnovaná památce
Ludmily (+1552) a Marii Anně (+1590). Stojící postavy jsou
vyvedené v nice, nad hlavami a v dolních partiích jsou po stranách
oválné kartuše orámované rolwerkem. V horní ploše a vertikálních
pásech je rytý epitaf ve fraktuře v klínovém písmu, které je lokálně
nečitelné. Deska je v pravoúhlém tvaru.
Rozměry: výška 95 cm, šířka 85 cm.

Náhrobek dcerám Bohuše z Kokor
Vedle náhrobku Ludmile a Marii Anně je osazena vertikálně
obdélná, masivní náhrobní deska s dvěma figurálními reliéfy
ženských postav v rytém pravoúhlém rámu. Figury jsou vyvedené
z boku, modlící se, jsou ve stejném pohybu a oděny v měšťanském
šatu. V horní nápisové ploše a po obvodu desky je pamětní nápis
v rytém klínovém písmu – fraktuře s letopočtem 1552.
Rozměry: výška 210 cm, šířka 90 cm.

Náhrobek Jana Drahanovského ze Stvolové
Na náhrobek dcerám Bohuše z Kokor navazuje vertikálně o
stejném rozměru obdélná deska s figurou Jana Drahanovského ze
Stvolové ve vysokém reliéfu. Stojící figura je v mírném kontrapostu
v rytířském brnění, se skládaným španělským límcem, s helmicí u
pravé nohy přidržovanou pravou rukou. Levá ruka je pokrčená
v pase. Postava je začleněna do niky zdobené v oblouku mušlí, ve
cviklech jsou hlavy andělů. V dolní části v pravém rohu je klenot
v reliéfu. Deska je po obvodu olemována rytými znaky – latinkou.
Rozměry: výška 210 cm, šířka 90 cm.

Pamětní deska písaře a správce Drahanovic r.1609
Deska náhrobku je osazená ve vertikále vedle náhrobku Jana
Drahanovského ze Stvolové, je pravoúhlého tvaru. Ve spodní
polovině je rytá nika s fragmenty neurčitého reliéfu, v horní polovině
se nachází pamětní text v rytém písmu – latince na 11- ti řádkách.
Rozměry: výška 170 cm, šířka 85 cm.

Pamětní deska s orámováním
Soubor desek je zakončen pravoúhlou pamětní deskou, osazenou
v horní třetině zdi. Nápisová plocha je orámovaná plastickým
rolwerkem. Na desce se nachází ryté znaky v latince.
Rozměry: výška 65 cm, šířka 70 cm.

Náhrobek se znakem
Na zdi přístavku je osazena vertikálně obdélná deska se znakem
v reliéfu – kolčí přilba na štítu s buvolími rohy s nátrubkem, po
stranách zdobená reliéfem rostlinného motivu s akantem a volutami.
Ryté znaky jsou na levém svislém lemu desky.
Rozměry: výška cca 160 cm, šířka 90 cm.
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