Přestanov
Identifikační údaje
Lokalita

Přestanov

Obec

Přestanov

Okres

Ústí nad Labem

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Přestanov, kód: 735078

GPS souřadnice

50° 41' 6.2''
13° 54' 45.4''

Německý název

Priesten

Výměra

6 439 m²

Číslo kulturní památky

42884/5-235

Vlastnictví

Obec

Kontakt

Obecní úřad Přestanov

Vlastník

Obec Přestanov

Stav

Obnovený - jen pietní místo

Opuštěno

Ne

Stručný popis
Obec Přestanov (německy Priesten) se nachází v okrese Ústí nad Labem. V roce 2011 zde trvale žilo 411 obyvatel.
Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1348.
Hromadný hrob obětem bitvy z roku 1813
Hromadný hrob ostatků vojáků padlých v bitvě u Chlumce a Přestanova v roce 1813 během napoleonských válek se nachází
ve středu hájku nedaleko Přestanova a vede k ní přístupová cesta, která ji kruhově obíhá. 29. až 30. července 1813 zde v
bitvě bojovali Francouzi proti koalici Rakouska, Pruska a Ruska. Padlo zde přibližně 10 000 vojáků.
Hrob byl zřízen v roce 1835 majitelem panství hrabětem Josephem Westphalenem připomíná mohyla z masivních kamenů
vrcholící čedičovýcm latinským křížem. Mohyla se nachází ve středu hájku. S ostatky 10.000 padlých se jedná o největší
hromadný hrob v Čechách.
Vysvěcení tohoto hrůzu budícího místa se 29. srpna následujícího roku ujal chabařovický farář Adalbert Michl a kaplani Jakel
a Göhring. Z Chabařovic až k hrobu bylo vedeno procesí za neustálého vyzvánění Chabařovických zvonů.

Do dnešní podoby byl areál upraven v roce 1933, kdy byl hrob renovován chabařovickou sekcí ústeckého horského spolku a
okolí opatřeno lavičkami a struskovou cestou.
Nedaleko hromadného hrobu je u silnice mezi obcí Přestanov a Soběchleby je situován ruský pomník bitvy roku 1813.
Základní kámen položen roku 1835 při setkání protinapoleonské koalice v Teplicích (car Mikuláš I., král Vilém III. a císař
Ferdinand I.). Architektonickou část navrhl Pietr Nobile, reliéfní plastiky vytvořil Josef Max. Pomník odhalen 19. srpna 1837.
Počet obyvatel v roce 1930 - 608
Počet obyvatel v roce 2011 - 411
Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový
katalog
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