
Zaniklý objekt: kaple sv. Václava

Místo: Třebětice, u hl. silnice směr Hulín

GPS: 49.3180781N, 17.5172728E

Rok: pol. 18. století

Zánik: 80. léta (asi 1983)

Popis:  původně  drobná  pozdně  barokní  stavba  kapličky  sv.  Václava  
přibližně  z  poloviny  18.  století,  situovaná  do  prostoru  původní  
trajektorie cesty z Třebětic do Hulína. Na přibližně půlkruhovém  
půdorysu s rovnou ve středu konvexně vypnutou hmotou průčelí v celé  
výšce byla v ploše fasáda členěna oběžným přízemním soklem v průčelí s 
krajními  přízedními  pilastry  vysokého  řádu.  Ve  vrcholu  nad  oběžným  
úsekem  kladí,  a  nad  pravoúhlým  vchodem  vzedmut  úsek,  nesoucí  
profilovanou  korunní  římsu  s  volutovým štítem,  ve  středu  plochy pak  
prolomeným  mělkým  výklenkem  s  odsazeným  segmentovým  
záklenkem.  Objekt  byl  kryt  sedlovou  střechou  s  valbou  nad  závěrem,  
krytou pálenou krytinou. Na oltáři socha sv. Václava s praporcem a štítem s 
černou orlicí.

Historie:  opravu  a  údržbu  kaple  obstarávali  od  nepaměti  
hospodáři z čp 26. Kaple zbourána patrně v roce 1983 
při rozšiřování silnice na Hulín.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 52228/7-6177
Chráněno 3.5.1958 – 19.8.1983.

Poloha kaple na současné mapě



Poloha kaple na mapách z roku 1938 a 1965.

Kaple sv. Václava na historickém snímku ze 60. let.



Zaniklý objekt: Fuksův kříž u Třebětic

Místo: Třebětice, u silnice na Hulín

GPS: přibližně 49.3195508N, 17.5128800E

Rok: 1864

Zánik: okolo roku 1983

Popis: kamenný kříž z hrubozrnného pískovce.

Historie: v kronice Třebětic je zápis o velkém 
kamenném kříži, který nechal postavit K. Fuksa z čp 16 
v roce 1864. Kříž zmizel někdy během rozšiřování 
silnice na Hulín, patrně na zač. 80. let 20. stol.

Status: památka místního významu, zaniklá.

Zaniklý objekt: obrázek sv. Vendelína

Místo: u Třebětic, křižovatka na Količín

GPS: přibližně: 49.3251242N, 17.5310856E

Rok:

Zánik: po roce 1934

Popis: svatý obrázek s kresbou sv. Vendelína na 
dřěvěném sloupu.

Historie: podle  kroniky Třebětic  nechal  tento  svatý  
obrázek postavit hospodář z čp 14. Objekt zanikl patrně 
při rozšiřování silnice.

Status: památka místního významu, zaniklá.


