Kaple Sv. Rocha byla obnovena

Kaple sv. Rocha se dočkala důstojné
podoby hodné horizontální dominanty
města.

„Obnova kaple je významným počinem nejen
proto, že došlo ke zhodnocení kulturní památky
postavené v letech 1681-1687, ale také proto, že
její obnovou byl učiněn první krok v realizaci přírodního a kulturního areálu Park Rochus, jehož
centrem je právě kaple sv. Rocha. Obnovu kaple
jsme spojili s úpravou okolí. Kaple sv. Rocha se
tak stala jednou z duchovních a horizontálních
dominant města,“ uvedl Ing. Stanislav Blaha,
místostarosta města Uherské Hradiště.
Původní půdorys kostela je zvýrazněn kamennou zídkou. V obrysu původní věže je přístupové schodiště do prostoru bývalé lodi kostela.
V průčelí kaple byl obnoven obloukový otvor, tzv.
Vítězný oblouk, jenž odděloval loď od kněžiště.
Náklady na obnovu kaple byly cca 3 mil. Kč, byla
nám poskytnuta dotace Ministerstva kultury ČR
z dotačního titulu Podpora obnovy památek
prostřednictvím obcí z rozšířenou působností
ve výši 600 tis. Kč.
Město získalo tento objekt do svého majetku
od církve v roce 2007. Stěny kaple byly poškozeny zemní vlhkostí. Radnice proto zpracovala
celkový projekt obnovy, v rámci něhož byla řešena sanace vlhkosti zdiva. To vše s cílem uvést
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objekt znovu do dobrého stavu, aby mohl sloužit
i nadále účelům, pro které byl dosud využíván –
kupříkladu k poutím apod.
Kaple na Rochusu byla založena v roce 1680,
kdy město a jeho okolí sužovala těžká morová
epidemie. Posláním zamýšlené stavby mělo být
skrze zvoleného patrona pomoci k odvrácení
božího hněvu a k překonání morové epidemie.
Stavba kaple trvala až do roku 1740, ve své původní podobě stála na svahu Černé hory dalších
40 let. V roce 1778 v důsledku dekretů Josefa II.
byla odsvěcena a město dalo pokyn k jejímu postupnému bourání. Ve zbylé části kaple město zřídilo sklad munice, k tomuto účelu sloužila
kaple až do konce 19. století, na počátku 20. století byla již ze zbytku kaple zřícenina.
Její záchranu a obnovu iniciovali arcibiskup
dr. Antonín Cyril Stojan a hradišťští občané
ing. Vojtěch Stancl a JUDr. Miroslav Skácel. Další
etapou obnovy prošla kaple v 60. letech minulého století.
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Přírodní park Rochus vyzývá celoročně
k procházkám. Obnovená kaple se
možná stane i Vašim oblíbeným cílem.

