
 
 
 
 

 
 

OBEC UZENICE 

INFORMUJE OBČANY O ZAMÝŠLENÝCH ÚPRAVÁCH KAPLE 

SV. VÁCLAVA V UZENICÍCH 

 

Dne 28.9.2015 proběhl Den otevřených dveří kaple sv. Václava byly 

zde probrány možné úpravy kaple a to zejména jejích vnitřních 

prostor.  

Zamýšlené úpravy: 

Vnitřní prostory: 
- oprava porušeného vnitřního zdiva, vymalování, osazení oken 

parapety, aby se zamezilo dalšímu zatékání vody z oken na 
zdivo, 

- vyčištění kamenné podlahy, 

- restaurování nástěnných a stropních maleb – navržený 

způsob: ponechat vše, co má kulturní hodnotu a je pěkné, 

tedy: 

a) horní části maleb za oltářem – zanechat a zrestaurovat,  

b) spodní část maleb za oltářem, která není původní a malířsky 

ne příliš zdařilá - je možné ponechat motiv a malířsky jej 

ztvárnit lépe, či prostor využít pro zcela jiný motiv, 

c) oblouk nad oltářem s nápisem – zanechat a zrestaurovat 

nápis, konec nápisu zakončený  stuhami – stuhy předělat 

malířsky hodnověrnějším způsobem, 



d) čtyři čtverce v přední části kaple s motivem věnců – nejsou 

malířsky zdařilé, nekorespondují s celkovým prostorem 

kaple – buď je úplně zrušit a nechat zeď bílou, či prostor 

využít pro jiný motiv – navrhované jsou atributy svatých, 

e) malby nad okny -  zanechat a zrestaurovat, 

f) stropní malby – malby Svatých – není zřejmé, kteří Svatí 

jsou zde vymalováni, ikonograficky nejsou příliš 

ztotožnitelní – navrhuje se zanechat zdařilé kartuše (tedy 

rámy, do kterých jsou postavy zasazené) a postavy Svatých 

zcela předělat – navrhováni jsou patroni Českých zemí, 

- zrestaurování oltáře – jeho zakonzervování, doplněním 

oprýskané barvy, oprava rámu obrazu sv. Václava, 

- zakrytí plastové krabice na elektrické hodiny zhotovením 

dřevěné skříňky, 

- na strop kaple umístit tři bodová světla, která by osvětlovala 

prostory kaple (na noční proud) 

- nová vyšívaná přikrývka oltáře (stávající již rozpadlá, nelze 

opravit), či pouze bílý ubrus 

 

Venkovní úpravy: 
- úprava vstupních dveří (oblouk nad dveřmi je již ztrouchnivělý, 

v nejlepším stavu není ani kulaté okénko nad dveřmi):  
a) ponechat a opravit stávající a osadit vstupní prostor mříží, 
b) udělat nové vstupní dveře a osadit vstupní prostor mříží, 
c) udělat nové vstupní dveře, které by měly v horní části 

otvírací okénka osazené mřížkami, 
- vyčištění kamenných zárubní u vstupních dveří, které jsou 

v současné době natřené malířskou barvou, a podstavce kříže 
před kaplí, 

- úprava venkovního odpadlého zdiva, 
- osazení druhých hodin z druhé strany kaple, 



- úprava plotu před kaplí – ponechání sloupků, výměna 
drátěnek za plot dřevěný, 

 

- osázet zadní – západní část kaple při kamenném obrubníku 

půdopokryvnými růžemi, vnitřní část osázení by kopírovala 

půlkruhový tvar kaple (celkově cca 1 - 1,5 m šířky od 

kamenného obrubníku od západního konce, v délce do jedné 

třetiny kamenného obrubníku z pohledu od západu k východu 

- růže: návrh The Fairy – jedná se o růže drobnokvěté a 

mnohokvěté (viz foto), které kvetou po celou sezónu, výška 

max. 60 cm, výsadba  - do zahrádkářské textilie, mezery mezi 

růžemi vyplnit kamínky zamezující prorůstání plevelem, 

údržba – jednou za čtyři až pět let sestříhání ručně, či 

křovinořezem, na zimu chvojí. 

Celkově doplnit kapli o církevní předměty. 

 

K UVEDENÝM ZÁMĚRŮM JE MOŽNO SE VYJÁDŘIT DO 

30.11.2015 PÍSEMNĚ, E-MAILEM NEBO V ÚŘEDNÍCH 

HODINÁCH NA OBECNÍM ÚŘADU. 

UVEŘEJNĚNO I NA WEB STRÁNKÁCH OBCE V ODKAZU 

INFORMACE O OBCI, SOUČASNOST 


