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Váš dopis čj. / sp.zn.: / bez čj.                                                                                                                                                 
Ze dne / doručeno dne: / 4. 1. 2022 / 6. 1. 2022
Naše čj.: NPU-391/1159/2022
Vyřizuje: Ing. Kubeša, Ing. arch. Neckařová
Spisový znak: 823

Olomouc  13. 1. 2022

Vážený pane architekte,

obrátil jste se na nás žádostí o konzultační vyjádření ve výše uvedené věci. Úvodem Vás musíme 
upozornit, že Národní památkový ústav, ú. o. p. v Olomouci jako odborná organizace státní 
památkové péče není oprávněn vydávat závazná stanoviska k záměrům obnovy staveb a úprav 
prostranství, které se nachází v prostoru návsi a u samostatného kříže v Litovli – Chořelicích, tedy že 
následující konzultační vyjádření nezakládá žádná práva ani povinnosti na úseku státní památkové 
péče. V daném případě se jedná o úpravu veřejného prostranství v bezprostředním okolí památek 
místního významu – kaple sv. Floriána z roku 1848 na návsi v Chořelicích, kamenný kříž z roku 1860 
tamtéž a o kamenný kříž na křižovatce jihozápadně od návsi. 

K žádosti ke konzultačnímu vyjádření byla předložena výše uvedená studie - výše uvedené části.  

Popis stávajícího stavu: 
Řešený prostor v Chořelicích je součástí města Litovle. Jedná se o centrální náves, která je 
vymezena původními usedlostmi. Mnohé z nich si zachovaly i původní fasádu. V centru návsi se 
nachází rozsahem nevelký park s mnoha stromy a keři. V jeho těžišti byla v letech 1848 - 57 
postavena z vlastních prostředků obce kaple v historizujícím slohu zasvěcená sv. Floriánovi. Kaple 
má obdélný půdorys s půlkruhovým závěrem a je zastřešena sedlovou střechou se sanktusníkem.  
Od roku 1848 až do roku 1975 byly Chořelice samostatnou obcí. Dnes jsou součástí města Litovle, 
jako její městská část. V roce 1860 nechala Anna Malá z Chořelic postavit pískovcový kříž napravo 
od vstupu do kaple před západním průčelím. Po obvodu malého parčíku se nachází původní 
vzrostlé, staré stromy, která spolu se stromořadím ovocných stromů před jednotlivými domy tvoří 
základní kostru zahradního řešení. Na jihovýchodním a jihozápadním okraji parku rostou dvě velké 
staré lípy, které byly již v minulosti ošetřovány. Na západní straně tvoří dominantu parkové úpravy 
starý buk lesní s červenými listy a také borovice lesní. Kaple byla do centra obce postavena jako 
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Územní studie veřejných prostranství Litovel – Chořelice z 12/2021 (úpravy návsi kolem kaple 
s křížem - centrum C2; úpravy a kolem kříže u vjezdu – C1) - konzultační vyjádření 
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dominantní prvek, který hrál důležitou roli ve společenském a duchovním životě obce. Proto její 
umístění není náhodné, stejně jako místo výsadby původních stromů. Kaple tak v mírně se svažující 
z části zatravněné ploše dobře vynikala, což odpovídalo jejímu významu a poslání. Později, zejména 
v poválečných letech, začaly být okolo kaple vysazovány další dřeviny, nejprve listnaté a později pak 
zejména jehličnaté, které svým výrazným tvarem a kontrastním uspořádáním v jednotlivých 
skupinách po svém vzrůstu kapli pohledově konkurují a v mnohých případech jsou s ní ve výrazném 
nepříznivém kontrastu. Mnohdy byly vysazeny v těsné blízkosti vedle sebe bez ohledu na své 
budoucí rozměry v dospělosti, takže si dnes konkurují a vzájemně se vyvětvují. U mnohých dřevin 
v parku pěstovaných bylo také zanedbáno jejich odborné pěstování, tak aby nevytvářely 
kodominantní (konkurenční) výhony, které mnohdy zapříčiňují samovolnou destrukci dřevin ve 
vyšším věku. Dobře zapěstovaná je např. douglaska tisolistá před severní fasádou kaple, která ale 
byla vysazena v její těsné blízkosti. Lze tak předpokládat, že její větve mohou v budoucnu 
poškozovat stavební konstrukce kaple. Konkurenční výhony v koruně byly ponechány jinak 
u pěkného jedince zeravu rostoucího za kaplí. Absencí pěstebního zásahu je tak zcela zbytečně do 
budoucna snížena jeho stabilita. Přitom po estetické stránce se jedná o pěkný strom. Postupnými 
dosadbami jednotlivými jehličnatými i listnatými stromy a to někdy i bez ohledu na světelné 
poměry a kompoziční principy, jako je tomu např. v případě břízy bělokoré s převislou korunou, a 
postupnými dosadbami různých zejména listnatých keřů došlo k roztříštění parku a k zahuštění a 
setření původních kompozičních principů, na jakých byl prostor návsi uspořádán. V současné době 
lze konstatovat, že dnešní parková úprava, která je výsledkem nepochybně dobře míněných 
jednotlivých počinů v podobě výsadby různorodých dřevin na různá volná místa, nemá postižitelný 
kompoziční záměr. Celá úprava ve své hmotě cloní pohledy na architekturu kaple, která tak zůstává 
upozaděna. Tím došlo k narušení původního kompozičního principu, kdy kaple měla tvořit těžiště 
středu návsi. Tomu také odpovídá její propracovaná, i když jednoduchá architektura. Ke stávajícímu 
stavu lze podotknout, že v parku se také nachází i značně poškozené, nemocné a neperspektivní 
dřeviny. Před vstupem do kaple se nachází betonovou dlažbou zpevněná plocha. 

Navrhované řešení: 
Ke konzultačnímu vyjádření bylo předloženo několik řešení – varianta A, varianta B a varianta C. 
Všechny uvedené varianty řeší základní výše uvedené problémy. Ve všech variantách je navržena 
probírka dřevin, které brání pohledům na kapli, alespoň ze základních a nejdůležitějších směrů. 
Rovněž jsou navrženy k odstranění dřeviny, které jsou ve zhoršeném zdravotním a pěstebním stavu. 
Celý řešený prostor návsi se tak zpřehledňuje a je mu vtištěna přehledná a čitelná organizace a to 
nejenom z hlediska kompozičního uspořádání, ale i z hlediska provozních vztahů. Navržená cestní 
síť také umožňuje pozorovat kapli, která opět získává své původní dominantní postavení z různých 
úhlů pohledu. Navrhovaný mobiliář v podobě laviček a odpadkových košů s ocelovým jádrem a 
dřevěnými lamelami bude dle našeho názoru prostředí kaple vhodně doplňovat a současně na sebe 
nebude upoutávat zbytečnou pozornost. Ve všech řešených variantách je park doplněn o výrazně 
kvetoucí keřovité dřeviny, které park obohatí v detailu v průběhu vegetačního období. Jednotlivé 
varianty řešení se liší zejména umístěním a tvarováním zpevněné plochy v těžišti návsi v návaznosti 
na kapli sv. Floriána. 
Ve variantě A je kaple zasazena do elipsovité zpevněné plochy, která tvoří určitý jednotící prvek 
s kamenným křížem z roku 1860. Kaple je do zpevněné plochy umístěna excentricky v souladu 
s jejím umístěním v řešeném prostoru návsi. Její architektura podpořená kobercem zpevněné 
plochy je tak více vtažena ke středu komponovaného prostoru. Spolu s ponechaným javorem před 
jižní fasádou kaple je tak docíleno vyvážené kompozice. Přes centrální zpevněnou plochu u kaple 
procházejí všechny nově navrhované chodníky. Po uvolnění prostoru kolem kaple je možné 
pozorovat tuto stavbu opět v jejím dominantním postavení. Nejdůležitější je chodník, který přivádí 
pozorovatele přímo k hlavnímu průčelí kaple od jihozápadu. Po projití mezi stávající starou lípou a 
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červenolistým bukem lesním se prostor u kaple plně otevírá a kaple tak v měřítku návsi může 
působit ve své plné monumentalitě. Vstup z většiny chodníků na kapli je rámován solitérními keři 
nebo jejich skupinami s výrazným květem. Mimo otevření pohledů na kapli z prostoru návsi zůstává 
v jihovýchodní části parku uzavřenější prostor s přírodními herními prvky a možností posezení. 
Varianta B je v mnohém podobná variantě A. I zde je plocha uvolněna tak, aby bylo možné 
pozorovat kapli sv. Floriána z prostoru návsi. Chodníky vedoucí ke kapli jsou více napřímeny a chybí 
zde chodník vedoucí ke kapli od jihovýchodu, protože by neměl napojení na zpevněnou plochu 
kolem kaple, která je v této variantě řešena zásadně jiným způsobem. To spočívá v umístění 
zpevněné plochy před vstupem do kaple na západní straně podobně, jako je tomu dnes. Plocha je 
však podstatně rozšířena zejména západním směrem. Kaple tak z čelního pohledu nabývá na 
monumentalitě. Je tak zdůrazněn hlavní vstup do kaple tak, jak tomu bývá v mnoha analogických 
situacích. Dané řešení více přiznává excentrické umístění kaple v řešeném prostoru návsi. Park je i 
v této variantě doplněn lavičkami, lavičkami se stoly odpadkovými koši a přírodními herními prvky. 
Kvetoucí keře navržené před kaplí vytváří určitý přechod mezi volnou plochou a vertikální linií 
kaple. Stromořadí ovocných stromů na návsi zůstává beze změn, jako ve variantě A. 
Variantní řešení C je v podstatě velmi podobné variantnímu řešení B. Rozdíl je pouze ve tvarování 
zpevněné plochy ve tvaru oválu, jehož část pomyslné linie protíná podlahu kaple. 
Součástí předložené studie je i řešení menší parkově upravené plochy u kamenného kříže na 
křižovatce jihozápadně od návsi, která je na jižní straně přístupná stejnou komunikací. V travnaté 
ploše se v současné době nachází několik vzrostlých stromů i keřů. Samotný kříž je po obou 
stranách rámován vzrostlými listnatým i stromy tak, jak je tomu běžným zvykem i v jiných 
případech. Na ploše parčíku se nachází i další stromy. V jihovýchodní části je to vzrostlý zerav 
s pěkným habitem, kterému konkuruje blíže komunikace rostoucí špatně zapěstovaný javor. V jeho 
blízkosti jsou informační tabule čitelné z plochy silnice a ze stejné silnice přístupné kontejnery na 
tříděný odpad, které jsou ze strany parčíku olemovány novým stříhaným živým plotem, který ještě 
zdaleka nedorostl do zamýšlené výšky. V severozápadní části parku je vzrostlý zerav ve skupině 
s nízkými keřovitými jalovci. Za chodníkem u oplocení soukromých zahrad je pestřejší směs 
převážně jehličnatých dřevin. 
Jak z návrhu vyplývá, má být na okraji posledně jmenovaná skupina s keřovitým jalovcem doplněna 
listnatým keřem. Listnaté, bohatě kvetoucí keře mají být vysazeny vedle místa pro kontejnery na 
místě stávající informační tabule. Stanoviště pro barevné kontejnery na tříděný odpad tak bude 
alespoň lépe odcloněno při pohledu z procházející komunikace. Pěkně narostlý zerav po 
navrhovaném odstranění špatně zapěstovaného javoru bude tvořit významnou dominantu 
v uličním prostoru. Vykácením druhého zeravu u skupiny nízkých jalovců se celá úprava zjednoduší 
a zpřehlední. Kamennému kříži budou tak vegetační prvky v řešeném území méně konkurovat. Na 
druhé straně ulice je navržen mimo jiné jeden výrazně kvetoucí stromek (keř na kmínku). A výrazně 
kvetoucí plnokvěté okrasné třešně ptačí doplní stávající stromořadí ovocných stromů, které lemuje 
komunikaci vedoucí od křižovatky s kamenným křížem jihovýchodním směrem. 

Závěr:
Navrhované úpravy v obou lokalitách v maximální možné míře využívají stávající vzrostlé dřeviny 
tak, aby byl zároveň respektován původní kompoziční záměr i charakter řešených historických 
prostorů, kterým by měly dominovat zejména stavební prvky, které jsou pro celkové řešení určující. 
V případě návsi všechny navržené varianty navrací historizující kapli sv. Floriána její původní 
dominantní postavení v prostoru návsi tím, že k ní byly otevřeny průhledy, ze kterých je možné 
kapli pozorovat v její celistvosti. Varianta B a C se od sebe příliš neliší. Odlišný je pouze tvar 
zpevněné plochy. Tvarování plochy ve variantě B představuje tradičnější řešení. Řešení plochy ve 
variantě C přiznává novodobý přístup a dobu svého vzniku. Ve variantě A je kaple zasazena 
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excentricky do zpevněné plochy spolu s kamenným křížem. Kaple spolu s touto plochou, do které je 
vloženo na jižní straně schodiště překonávající výškový rozdíl, je více opticky vtažena do středu 
návsi. Tvarování a zasazení navrhované zpevněné plochy do terénu do značné míry eliminuje 
nevyváženost původního urbanistického řešení. Jedná se o přiznané soudobé řešení, které 
eliminuje historicky vzniklé nedostatky a současně plně respektuje historický charakter prostoru 
návsi. Podle našeho názoru je v případě návsi nejlépe propracována varianta A, jejíž realizaci 
bychom preferovali i v případě, že by se jednalo o kapli, která by byla evidována v seznamu 
kulturních památek. Navrhovaný sortiment bohatě kvetoucích keřů v exponovaných místech 
alespoň částečně evokuje původní bohatou květinovou výzdobu předzahrádek.  

    

S pozdravem

Mgr. Ondřej Belšík
vedoucí odboru péče o památkový fond
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