
STAVBA KAPLIČKY POKRAČUJE 
         
         V sobotu 1. října roku 2011 byla obloha jak vymetená. Ve dvoře bývalého JZD se sešlo pět 
občanů, dobrovolníků aby zednickými pracemi zahájili vlastní stavbu Kaple Matky ustavičné pomoci. 
Po celý den panovalo krásné letní slunné počasí a teplota odpoledne se postupně vyšplhala až na 26°C. 
Nikomu se proto ani nechtělo věřit, že je první podzimní sobota. Tak bylo hezky a počasí nám přálo. 
Parta dobrovolníků potavila obloukovou kamennou zídku v místě vykopané obloukové rýhy. Ve dvoře 
bývalého JZD míchal suchý beton Vladimír POPELKA. Beton pak na palouček dovážel podomácky 
zhotoveným malotraktorem jeho majitel Emil VEIS č. 104, nebo Pavel BLAHA ml. č. 108. Prvně 
jmenovaný spolu s Milanem POPELKEM stavěli kamennou obloukovou zeď. Josef ESTERKA 
dovezený beton přemisťoval lopatou do základů a vyhledával vhodné kameny, aby jeden do druhého 
co nejlépe zapadal. Stavět z kamene dnes málokdo ovládá. Pracovníci se v průběhu prací občerstvovali 
minerálkami. Po obědě, na který odešli všichni domů, byl kamenný val dostavěn. Než se vše poklidilo 
a umylo nářadí, tak hodinky ukazovaly tři hodiny odpoledne. Tímto byly práce v roce 2011 naplněny 
         V letošním roce 2012 jsme z pracemi započali v sobotu odpoledne, dne 3. Března, kdy  se dala 
dohromady parta ochotných občanů ve složení Pavel BLAHA s manželkou Marcelou a Pavel BLAHA 
ml. s manželkou Marií ro. VEISOVOU. Dále své služby nabídli pan Ing. Ludvík KOVAŘÍK a jeho 
syn. Posledně čtyři jmenovaní bytem v Brně. Přišli i manželé Emil a Marie VEISOVI se synem 
Petrem. Emil VEIS a pan KOVAŘÍK řetězovou pilou pokáceli proschlý ořešák, akáty a palouček 
vyčistili od náletových dřevin. Zbývající dobrovolní pracanti pak klestí poklidili. Celá akce trvala něco 
přes dvě hodiny. Tím byl palouček očištěn od nežádoucí vegetace.  
         Další etapa práce se uskutečnila v sobotu 28. dubna, kdy ochotníci J. ESTERKA, J.POPELKA, 
M.POPELKA a E. a P VEISOVI zabetonovali nerezový základový prstenec.  
         Koncem měsíce května a začátkem června jsme v dílně vytvořili prostorovou formu, která má 
tvar vnitřku kaple. Její kostru tvořila dřevotříska a výplň slepené polystyrénové desky tloušťky 100 
mm. Desky bylo třeba dohladka opracovat obroušením. Byla to práce velice namáhavá a náročná na 
přesnost. Na vybroušený polystyrénový povrch bylo třeba nanést flexibilní lepící hmotu a tu důkladně 
vyhladit. Poté byla celá forma omotána stretsch balící fólií, aby vnit řek kaple byl co nejvíce hladký. 
Nejpracnější částí formy byla hlava. Ta byla zhotovena jako poslední. V pátek dopoledne dne 21. 
června jsme začali stavbu vlastní kaple dovozem této formy na místo a jejím usazením na nerezovou 
eliptickou základnu spojenou se zemí čtyřmi nerezovými silnostěnnými trubkami. S přemístěním 
formy pomohli senioři J. POPELKA aj. ŠEINER. K nerezové základně jsme připevnili vázacími dráty 
základovou kostru výztuže betonu. Ta se stávala z pěti svislých, do oblouku ohnutých a pěti 
vodorovných, elipticky tvarovaných ocelových výztuží. V pevný celek byla svařena již v dílně a 
dopravena na místo stavby. Na tuto kosterní výztuž jsme vázacími drátky p řipevnili svislé a 
vodorovné ocelové pruty tak, aby vytvořily armovací mříž, podobnou kari síti. Poté jsme mohli 
přistoupit k vlastní stavbě kaple. Zdivo kaple vytvořil beton v poměru 1:3 o síle 7 až 9 cm. Síla se 
směrem od země postupně ztenčovala. Suchá betonová směs se dusala mezi formu a obloukovitou 
posuvnou opěrku. Mezi nimi byla již zmíněná armovací výztuha. Dusat se muselo důkladně, aby směs 
dokonale přilehla k formě a armování. Betonování probíhalo kontinuálně a vždy po asi 20 cm výšky 
musela následovat technologická přestávka. V době přestávky jsme si našli čas i na debaty na různá 
témata. Jako zázemí jsme měli ve stínu akátů k tomuto účelu připraven rozkládací stůl a lavice. Po tu 
dobu beton částečně zatvrdl a teprve pak se mohlo pokračovat v pokládání další vrstvy. Od pátku 21. 
června do o soboty večer následujícího dne byla tímto způsobem kaple vystavěna do výšky hlavy. 
Betonování vlastní kaple prováděli pod vedením Ing. arch. P. WEISSE z Lechovic M. POPELKA. E. 
VEIS. P. VEIS, J. ESRERKA všichni z Morašic a Drahoslav POPELKA se synem z Moravského 
Krumlova. 
         Do 23. června bylo na stavbě kapličky odpracováno dobrovolně celkem 188 hodin. 
Díky všem, kdo obětovali svůj volný čas a nezištně přiložili ruku k dílu.  
 
 


