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Úvod
Kaple v Třebichovicích stojí na návsi v centru obce. Drobná kaple čtvercového
půdorysu se zvoničkou v mohutném štítě je stavba z konce 18 století. Jedná se
o hodnotnou stavbu s památkovou ochranou, která má určující význam pro
historický obraz vesnice.
Náves je svou polohou vhodným kandidátem k posílení
vesnické identity a života komunity obyvatel Třebichovic.
Náves okolo kaple byla v minulosti poznamenaná různými
stavebními zásahy, především zástavbou obchodu z
druhé poloviny 20.století. Tato úprava rozdělila v minulosti
jednotnou náves na dvě části. Předprostor obchodu nyní
slouží primárně jako parkoviště a zastávka autobusu a funkce
návsi je v této ploše úplně potlačena.

Travnaté ostrůvky okolo kaple jsou jedinými volnými
plochami na návsi, které mají potenciál plnit funkci centra
obce. Nicméně jejich podoba ani forma neodpovídají
současným potřebám obyvatel.
Celkově chybí na návsi klidné místo k posezení a prostor
k shromáždění veřejnosti, např. v adventním čase, oslavě
masopustu nebo při lampionovém průvodu.

IDEOVÝ ZÁMĚR

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

V rámci studie hledáme historické vazby objektu k
obci a vytváříme důstojné prostředí pro dominantu
centra obce.
Dále posilujeme komunitního ducha obce a
podporujeme sociální vazby všech sociálních skupin.

parc. č. 790/1, výměra 1326m2  (část plochy)
vlastník pozemku obec Třebichovice, č.p. 89

Ideová studie rekonstrukce kaple a úpravy jejího
okolí vychází z podnětů vedení obce a je zhotovena
ve spolupráci se spolkem pro obnovu hřbitovů Omni
Cimiterium.

PODKLADY

geodetické zaměření (H.C.M. s.r.o., 10/2021)
katastrální mapa (http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
letecká mapa území (https://geoportal.cuzk.cz)
císařské otisky (https://geoportal.cuzk.cz)
vlastní terénní šetření a fotodokumentace (10/2021)
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Širší vztahy
obrys domu bývalé
“Stehnovy pekárny“

parkoviště před obchodem

zastávka autobusů

nemovitá kulturní památka čp. 11
zastávka autobusů

 císařský otisk mapy stabilního katastru z roku 1840

5m

v obci Třebichovice se nachází dvě kulturní památky
- kaple se zvoničkou  
- kulturní památka čp.11 (parcelní číslo 2)

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ - veřejné prostranství v bezprostředním okolí kaple
ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ - plocha návsi, rozvojový potenciál obce
STUDIE ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A REKONSTRUKCE OBJEKTU KAPLE V TŘEBICHOVICÍCH

3

Stávající stav

 pohled východ

 pohled jih

 pohled západ

 pohled sever

 celkový pohled na kapličku

 zídka u silnice
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Úprava okolí kaple
Do okolí kaple doplňujeme historickou stopu v podobě kamenných schodů umístěných na osu kaple.
Zelené návrší, na kterém stojí kaple, upravujeme pozvolným tvarováním svahu.
Vytváříme pohodlný přístup ke kapli ze severu mírnými terénními stupni.
Na jižním cípu navrhujeme úpravu stávající opěrné zídky a doplňujeme ji o dřevěné sedací stupně.
Všechny terénní úpravy jsou navrhovány s ohledem na stávající kořenový systém stromů.
REKONSTRUKCE OBJEKTU KAPLE

1

• oprava omítek kaple - fasáda i sokl

3

• sjednocení barevnosti omítek na původní barvu, omítka světlý okr, sokl světle šedá

NOVÉ MÍSTO SETKÁVÁNÍ
• dřevěné sedací stupně a schody před stávající zídkou

PŘÍSTUP KE KAPLI

2

4a

1

3

• kamenné schody na osu kaple podporují symboliku kaple v centrálním prostoru návsi
• zpřístupnění kaple ze severu pomocí mírných terénních stupňů

POSÍLENÍ FUNKCE ZELENĚ

4

• výsadba nové lípy

Kapli po dlouhá léta doprovází dvě lípy, které bychom rádi uchovali
dokud to jejich zdravotní stav umožní. Po jejich dožití navrhujeme v osové
souměrnosti výsadbu nových lip. Prostor za kaplí umožní vysadit první
lípu (4a) již při realizaci výše zmíněných úprav. S výsadbou druhé lípy (4b)
počítáme v budoucnosti místo lípy u opěrné zídky.

4b
2

• úprava terénu svahu před kaplí, rozhraní s asfaltovou plochou
• dosadby přírodních trvalek a osetí svahu směsí trav a bylin

1m
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Úprava okolí kaple
 společenstvo trav a bylin na svahu

původní půdorysná stopa rozhraní  
mezi travnatou a asfaltovou plochou
mírné přístupové dřevěné stupně
nové rozhraní  mezi travnatou a
asfaltovou plochou

 štětová dlažba kolem kaple

lípa

štětová dlažba kolem kaple
terénní kamenné schody
nová lípa / výsadba při realizaci
svah osetý směsí trav a bylin
travnatá plocha

 m
 írné přístupové dřevěné
schody

terénní úpravy
obrys snížené východní části opěrné zídky
nová lípa / výsadba po dožití lípy u zídky

lípa

dřevěné sedací stupně
ponechaná západní část stávající zídky

 dřevěné sedací stupně

1m

STUDIE ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A REKONSTRUKCE OBJEKTU KAPLE V TŘEBICHOVICÍCH

6

Objekt kaple a opěrná zídka
POPIS ZÁSAD PŘI REKONSTRUKCI
Kaple se zvoničkou

Opěrná zídka

památková ochrana: kulturní památka
rejst. č. ÚSKP 17067/2-621
katalogové č. 1000127674

Popis
Opěrná zídka má výšku 1,2 m a délku 4,2 m a vyrovnává terén
kolem kaple. Zídka plní svoji opěrnou funkci, ale podle vizuálního
posouzení je v nevyhovujícím stavu. Opěrka je vyskládána ze
třech řad betonových bloků na kamenném základu a překryta
betonovou zákrytovou deskou. V západní části roste těsně za
zídkou vzrostlá lípa, která kvůli nedostatku prostoru pro růst
kořenů má deformovaný kořenový systém a tím sníženou
stabilitu. Východní část zdi vykazuje výrazné známky statického
poškození. Mezi jednotlivými bloky jsou nepravidelné mezery a
zdivo se drolí.

Popis
Drobná kaple čtvercového půdorysu se zvoničkou v mohutném
štítě. Stavba z konce 18. století.
Kaple je situovaná na návsi, stojí na návrší obklopena asfaltovou
komunikací pro zásobování obchodu a příjezdovými cestami
k domům s nezpevněným povrchem. Vertikálně orientovaná
stavba čtvercového půdorysu má odsazenou zvonovou část
ukončenou sedlovou střechou. Obě části odděluje mohutná
profilovaná římsa, která se v průčelí nad vstupem segmentově
zvedá. Půlkruhově zaklenutý vstup lemovaný šambránou a
zdůrazněný mohutným klenákem je rámován lizénami. Nároží
kaple jsou zaoblená a zdůrazněná lizénami. Patro prolamuje
půlkruhově zaklenutý otvor pro zvon. Plochu ve frontonu štítu
člení půlkruhově sklenutá nika. Fronton, otvory i nároží patra
zdůrazňují lizénové rámy a šambrány. Vrchol kaple zdobí křížek.
Půdorysné rozměry kaple jsou 2,8 x 2,5m. Objekt má celkovou
výšku 5m (po horní hřeben střechy) a výškou nasazení hlavní
římsy v 2,7m.

Navrhované zásahy
Navrhujeme odstranit ze zídky svrchní nestabilní betonovou
desku a zachovat západní část zídky vedle lípy. V případě
rozebrání zídky by byla ohrožena stabilita stromu a jeho další
setrvání na místě. U východní části zdi navrhujeme rozebrat a
nově zpevnit uvolněné bloky a současně zídku snížit o 1-2 řady.
Zakončení zídky řešíme shora novou betonovou deskou ve
dvou výškových úrovních a v napojení na terén. Po dokončení
stavební úpravy zídky dojde k celkové úpravě terénu nad zídkou
s ohledem na stávající kořenový systém lípy.

Navrhované zásahy
Navrhujeme sjednotit barevnost omítek a dát kapli původní
vzhled. Bude použita jednobarevná vápenná omítka, světlý
okr. Sokl kaple bude mít novou hrubě hozenou omítku v barvě
světle šedá. Dveře navrhujeme pouze zrestaurovat a provést
potřebnou údržbu. V interiéru kaple kdysi pravděpodobně
býval křížek, k případné obnově zjišťujeme všechny dostupné
podklady o původní podobě. Okolo kaple navrhujeme okapový
chodník ze štětové dlažby.

Přístup ke kapli

Přístup ke kapli volíme neformální, z přírodních materiálů.
Kamenné schody umístěné na osu kaple budou do svahu
uloženy na betonový základ. Pozvolné stupně ze severu mají
hranu schodů tvořenou dřevěným hranolem a nášlapnou plochu
zahutněným štěrkem se štětovou kamennou dlažbu.
 stávající zídka

Nový objekt před zídkou

Do volného prostoru před opěrnou zídkou navrhujeme umístit
objekt pro sezení, který tvoří dva stupně vysoké 45cm a čtyři
schody. Jedná se o betonovou konstrukci na hutněném štěrkovém
podkladu s dřevěným obkladem. Celková délka objektu je 6m,
šíře 1,2m a výška 0,9m.
Pohled na kapli od silnice zůstává nadále volný. Nové sedací
stupně před zídkou a travinobylinná vegetace na východním
svahu před kaplí a nezakrývají pohled na kapli.


fotografie kapličky a návsi z archivu obce
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Vizualizace

 dřevěné stupně před zídkou tvoří nové místo pro setkávání

 pohled na průčelí kaple se vstupem a kamennými schody, v pozadí mladá lípa

 celkový pohled na úpravu okolí kaple
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