
Kaple Všech Svatých v Troubsku - Akce 2016-oprava interiéru kaple - rekapitulace 

 

Většina občanů Troubska měla poprvé možnost o Noci kostelů navštívit kapli Všech svatých 
a to v obnoveném interiéru, jehož obnova byla krátce předtím dokončena. Tím byla završena 
několikaletá možno říci generální oprava kaple, která – snad každý uzná – je ozdobou obce, 
která díky svému zastupitelstvu k tomuto přispěla podstatným podílem.  
 

Tímto příspěvkem chci vás, milí spoluobčané Troubska, seznámit s průběhem této závěrečné 
etapy. Obsahem akce bylo dokončení oprav  interiéru. Poškozené omítky napadené vlhkostí 
byly odstraněny do výše 1,5 násobku tloušťky zdiva nad viditelnou hranicí vlhkosti a 
proškrabány spáry dle projektu ing. Zejdy. Byla provedena injektáž nejvíce zavlhčených míst, 
následně byly aplikovány trasvápenné omítkové systémy a povrch dokončen vápenným 
štukem s nátěrem v barevnosti lomená bílá, která byla konzultována se zástupci památkové 
péče. 
V rámci oprav v interiéru byla provedena úprava stupně kněžiště, který byl v průběhu 
předchozích oprav proveden z dlažby technického rázu s ostrou hranou jako rovný.  Dle 
názoru investora a vzpomínek pamětníků tento tvar v kapli původně nebyl a není vhodný, byl 
nahrazen stupněm z pískovce vhodnějšího tvaru, navrženého Ing.arch. Říčným.  
Bylo instalováno nové osvětlení kaple a otopná tělesa včetně nových rozvodů firmou Vidlák 
za spolupráce s Ing.arch. Štastou . 
Součástí letošní akce byla také oprava kamenného portálu kaple včetně stupně, která byla 
provedena restaurátorským způsobem panem Přemyslem Blažíkem. 
Všechny práce byly prováděny v souladu se Závaznými stanovisky vydanými MěÚ Šlapanice 
ve spolupráci se zástupci památkové péče. 
Odborný dozor a moderování celé akce vedla Ing.arch. Lenka Peková, technik stavebních 
investic Brněnského biskupství. 
 
 
Finanční přehled prací na opravě kaple v roce 2016 : 

 
Získané dotace : 

 

Obec Troubsko 200 000,- Kč 
MK ČR 156 000,- Kč 
Celkem 356 000,- Kč  

 
Celková rekapitulace provedených stavebních prací na obnovu objektu v roce 2016 :  

 
Firma Rekonstruktiva s.r.o., sanační práce v interiéru 306 792,- Kč 
Přemysl Blažík, oprava portálu    23 234,- Kč 
Firma Vidlák, osvětlení, topení, rozvody   76 710,- Kč 
Celkem 406 736,- Kč 

 
 



Římskokatolická farnost vyjadřuje velký dík obci Troubsko, Ministerstvu kultury a všem, 
kteří se jakkoli na akci podíleli. Také patří dík všem dobrodincům a jednotlivým dárcům a 
všem, kteří se podíleli úklidových pracech. 
 
Chci připomenout, že vývěska na průčelí kaple pro zveřejňování akcí farnosti je také 
k dispozici ke sdílení momentů bolesti nad odchodem vašich blízkých. Parte, které byste 
chtěli zveřejnit, můžete dát faráři nebo Ing. Karlu Křivánkovi, kurátorovi kaple. V kapli jsou 
pravidelné bohoslužby ve čtvrtek v 18:00 hod. 
 
Přiložené fotografie zachycují stav kaple před obnovou a po obnově. Více fotografií je možno 
shlédnout na webovém vydání Hlasatele nebo na stránkách farnosti Troubsko – 
http://farnost.troubsko.cz 
 
Mons. František Koutný, farář v Troubsku 
 
  
 

 
 
 


