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Drevená kaplnka na vrchu Krížová

Mladý architekt MArch. Samuel Netočný (*1986) sa snažil vedo-
mosti zo zahraničných štúdií preniesť aj do tatranského prostredia. 
Darované mohutné kmene červených smrekov navrhol spracovať 
na hranoly a z nich postaviť kaplnku na vrchu Krížová (933 m n/m.) 
nad popradskou časťou Kvetnica, odkiaľ je výborný výhľad nielen 
na Poprad, ale i na Vysoké a Nízke Tatry.
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Keď projektant MArch. Samuel Netočný spolu s riaditeľom 
Mestských lesov Poprad našli stavebné miesto, bolo jas
né, že pôvodné zámery kamennej kaplnky musia ísť bokom 
a treba vypracovať nový projekt. Vynášať všetky stavebné 
materiály po strmom chodníku by bolo mimoriadne nároč
né. Architektovi sa začalo črtať konkrétne riešenie kaplnky 
z dreva, keď Mestské lesy Poprad venovali na jej stavbu 18 
červených smrekov. Objekt mali vytvoriť drevené hranoly 
v polohe, v akej ako stromy rástli – vo vertikále. 

Veriaci ani investori nespochybnili projekt 
kaplnky z dreva

Odolnosť stavby na vrchu kopca mohli vytvoriť iba jednoliatym 
celkom. Betónové pätky vytvorili základ na uchytenie dreve
nej podlahy z trámov červených smrekov. Tesárskymi čap
mi pripevnili nosné stĺpy a na ne strop. Hranoly pre drevenú 
konštrukciu mali mať jednotný prierez. Aby realizácia nebola 
komplikovaná, narezali ich na rozmer 14x14 cm v dĺžke od 250 
do 550 cm. Tesárska firma Tauber, s.r.o., Spišská Nová Ves 
vybavená CNC centrom vytvorila presné rozmery potrebné pre 
čapovanie a vytvorenie kompaktnosti celého objektu. Surové 
drevo počas prípravy a montáže mierne zoschlo. Opätovným 
prehobľovaním získali potrebný prierez 13x13 cm. 
Stavbu realizovali traja tesári. Z hranolov vytvárali bránu, ktorá 
končila horizontálnymi trámami ako súčasť podlahy. Podľa 
výpočtov statika nebolo potrebné ani zavetranie vertikálnych 
hranolov počas stavby, lebo postupným uchytením cez podla
hu a strop vytvárali samonosnú konštrukciu. Výhodou bolo 
aj to, že obvodové hranoly boli v trojrade, čím boli navzájom 
priestorovo prepojené. Kým vertikálne hranoly mali medzi 
sebou medzeru, horizontálne trámy boli napevno spojené.
Stabilnú konštrukciu vytvorili pomerne rýchlo. Počas sy
chravej jesene a cez zimu ju nechali stáť nechránenú. Drevo 
bez povrchovej úpravy odolalo nepriazni dažďa a snehu. 
Vysušené vetrom získalo striebornú patinu, takže kaplnka 
už po roku pôsobí, akoby tu stála odjakživa. Zvnútra chránené 
hranoly z červených smrekov si zachovali prírodnú červenú 
farbu. Na jar tohto roku položili strechu s oceľovým krovom 

Kaplnka vzkriesenia na vrchu Krížová pri Poprade
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a priehľadnou krytinou. Lomená strecha má na južnej strane 
sklon 35°, na severnej strane 45°.
Stavba má pôdorys hranatého písmena „G“ s neúplnou prieč
kou a v podstate vytvára dva priestory. Na konci vchodovej 
časti je vstup do uzavretej časti, kde bude umiestnená plastika 
z javorového dreva „Vzkriesenie Krista“ od akad. soch. Otta 
Korkoša z Kežmarku. Celý objekt vytvára miesto na tichú 
meditáciu, stíšenie a oddych po výstupe krížovou cestou.
Ku kaplnke dovedie pútnikov cyklotrasa z Popradu, ktorá 
vedie ku Kostolu sv. Heleny v Kvetnici a má dĺžku 4,5 km. 
Ku Kaplnke vzkriesenia treba ešte absolvovať 1,8 km po 
chodníku Krížovej cesty. Na nej bude vztýčených 14 zasta
vení formou jednoduchých drevených krížov. Z nich je 10 už 
osadených s venovaním darcov.

Riešenie oceľového krovu na drevenej konštrukcii

V dôsledku pohybu slnka po oblohe sa svetelná situácia v kapln-
ke neustále mení

Bočné rezy kaplnkouPôdorys kaplnky

Fakty k projektu Kaplnky vzkriesenia v Poprade 
Kvetnici:

 Projektová príprava: 2010 – 2015
 Realizácia: 2014 – 2016
 Autor projektu: MArch. Samuel Netočný 
 Statika: Ing. Vít Svoboda
 Investor: Rímskokatolícky farský úrad Poprad formou 
verejnej zbierky

 Partneri projektu: Mestské lesy, s.r.o., Poprad a Mesto 
Poprad

 Realizátor základov: Lesostav, s.r.o., Poprad
 Tesárske práce: Tauber, s.r.o., Spišská Nová Ves
 Strecha: Isometal, s.r.o., Lendak
 Celkové náklady: 33 000 eur


