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l Po památkách
OD SRPNA ]É JAN NEKUDA DĚKANÉM V HUSTOPEČÍCH NA BŘECLAVSKU. ZA JEDNU Z NEJHEZCÍCH STAVEB OZNACIL KAPLI SVATÉHO ROCHA. ŘÍKÁ O NÍ:

Po zíicení kostela se stala útočištěm pro lidi
ÁNEŤA BERANKOVA

Hustopeče Jedominantou
Křižového !'rchu v Husto-
pečich na BŤeclavsku. Kapli
§vatého Rocha postavili
před několika sty lety jako
ochlanu píoti moru. Po-
§tuPně měnila podobu až do
dnešni kupolovité stavby s€
čq/Ťmi výklenky, věžičkou
a zvonem, v současnosti §e
měni i píostředi kolem,
o histoňi kaple, jejlm !,},tl,
žiti a změnách V}?rávi
v seriálovém rozhovoru po
památkách hustopečský
děkan Jan Nekuda,

v Hu§top€čt.h Působlt€ téPí-
ve několk málo měď.ú. vnl-
mátc xapli svateho Rochá jó-
ko l€dnu z nelzajinlvěišl.h
§taÝeb, Ltetá se v€ měrtě Da-
thází?

B},t ie schovaná v le§íku
na okraji města, tak bych
kapli určitě zařadil mezi
iednu z nejzailmavějšich
staveb ve městě,

Pohl€d na ni ie už tak aii.
mať rv€nku, are mají třeba
|tdé možnost st jt Při nějá-
&ých přílcžitošte.h prohlélt_

Tato piiležitost nebý,t/á
častá, protože kaple je z
tlezpečnostnió dúvodů přes
den zavřená. Naše farnost v
ni §lavl bohoslužby jednou

o památce
. K.pl. $rarého Roallt
vznikta v Ý. stolétív dóbč

|tu§lopečští jl pó§távltl
jako ochr.nu proÚ ňri| ,

na VolBkém, dnós .:

Křížovém, vrchu. spol.éně
s morovym sloupám na
námé§tí. Penízo n€.qtiYb! ]

tehdý rí§káli véřalnýíll
sbírkami. Původlia .

b.lokní kapll z .Óku ],

$82 za§Větlll patronúm 
"],morovlich poňřólít. ]]

pbstu pné jl ňěkolikrál ,|

Přgurrvčú. rdafill, áž -
dosánb rozměrů mánšitlo .,
ko§těiika Na koncl t8. ' 

''
století sé zdé konály
pompézní baioktlít|olta.,]
Kérých se z,jĚastňovalI
lňříGi ú alrokáho obll
Ké kapLl v€dla k&oia ,]

cé§t , odtud'žlskál llrpoc ']

dodněs užívaný náréý :

xřEový ví'rl:
V sou&sno§tI má ?.áptg
novorcmántl(ot! pódobil'1
ž roku $oi Jedná so

kupolovltou atavtu §o
čtyřmi výklenky, věžlčkoú
a zvon€m. PÚVodní 3ochy,
barévná okna. možalkový

nástěnné matby pohlt y
událostl a čas. Dnés
mohou návštěynícl wnilř
kaple obdlvovat vltíáŽ6 a
nástěnné malby ludvll(.
Koll(.,



za Iok a v květnu vyuŽÍvá
kapli ke konáni májových
pobožnostl. Město Husto-
peč€ s€ ale v současnosti
§naži celý ar€ál Kňžového
vrchu přibližit veřejnosti-

U kaple je mimo jiné
umístěný nový inf ormačni
pane] pojednávajici o jejt
historii, Pokud se v bu-
doucnu podaři fařnosti se
hnat peníze na opíavu, bu
de j€ji součásti i opíava
dveři, do kt€rych by se
udětaly otvory aby ná-
vštěvníci mohli aspoň tímto
zpúsobem nahlédnout
dovnitř,

'e 

tř€bá možné nyni u§pořá-
dat t íějaké PŤoNidky. když
by Děl někdo z Eictnich Ď€-

Ano, to možné určitě je,

uKRYTÁ|lizIsTno Y. Kapte svatého Rocha je ozdobou hustopečského Kiižového vrchu. Foto: Denlk/An€ia Beí r'Írc]: mct' Hu5to!'-

dále svatý Šebestián a svatá boční oltáře, které byly za Pojt sé s ni lapňkrád nčláký
RozáIie. svě€ené Matce Boží a rovněž Přiběh, záiíltáýá Pov&t, kt -

watému Floriánovi. v letech Ťá s tŤadui€?
xdy hyl tedy porožený á- 1892 1894 došlo k novoro- zajímavou věci je to, k
klailň' kám€n? mánské přestavbě kapte, čemu došto v Ioce 1961.

Položil jej františkánský Půdory§ kaple by] křížoi/ý, Tehdy se zřitila čá§t měst-
mnich Peter Franz jedenác střecha dostala tvar osmi ského chrámu svatého vác
tého 2áři roku 1682, stavbu úhelníkové kopule, v ob lava a došlo kjeho odstře,
dokončili o osm let později. louku nad vchodem zhoto leni nepřejíclm režimem.
PŤed kapll se nacházel kříž, vili lunetu s mozaikou Kťis věříct tak měIi díky kapli
po němž dostal kopec nové ta, kteiou íinancoval zdejší misto, kde se mohli scházet
pojmenovánl Kilžový, notář Josef Demel. Původní i nadále k boho§lužbám.
Diíve tedy pod německým byla zničena pli osvobozo
označením známý iako vání města v dubnu íoku v lakém 3taw kpre Dynl |€,Kreuzberg. 1945, pošla za po8lednl mky pm-

Po§tupem času došb ar€ Je3tě
t 

'€llmu 

rozšlřenl?
Ano, v roce 1726 byla

kaple opravená a rozšířená,
takŽe mohla sloužit jako
kostel. Nákladem přes tři
tisice zlatých byly zřizené

Připadné prohlídky si mo
hou zájemci domluvit pňmo
s€ mnou na faře.

A už isté 3€ 3 talovýn zá-
jEem 3etlal? co třGba 3Ýat-
by? J€ Eož!é, .by mě|t lidé
obřad Ý pío§tořách kaple?

se zájmem mit v kapli
svatbu isem se iiž setkal,
Myslím ale, že vhodněiší
misto ke svatbě je faínl
koste1,

r těm svatbám. Mát6 nčkd€
záelidované, kolk zhruba §e
jtch tam odehrálo?

Přesný počet neznám, len
odhaduii, že to vychází tak
na jednu watbu za několik
let. Poslednl tady byla,
myslim, v minulém Ioce
jedna,

r(dy vla§tíě tapu postavtlt,
kátn až šáhájt jelt děJlny?

Na informačním panelu
se mŮžeme dočist, že kaple
byla lTbudovaná jako po
děkováni za přestálý mor,
kt€ý v roce 1679 \ypukl ve
vídni a v Dolnim Rakousku,
Začátkem 2áří se pak rozšířil
i na Moravu. Pod dojmem
této rány se hustopečštI
měštané rozhodli postavit
na vlastni náklady na se
veřním ýýběžku tehdy ještě
volského Víchu kapli. Pení-
ze na stavbu sbírala mezi
obyvateli náboženská bra
trstva. Nakonec vznikla
kapie se třemi oltáři k poctě
molových patronŮ,

Á těmt lsou?
le to práVě svatý Roch,

(omu všemu v mtnulo§u tato
hu§topeč§*á doninanta pat-
řila?

Pokud se nepletu, tak
předpokládám, že vždy pat-
řild místni hustopečské far-

Jednou z posledních pío
měn bylo \,ybavení noÝými
vitrážemi od Ludvika kolka.
který v kapli v letech 1964-
1965 \rytvoÝil i cyklus ná-
stěnných maleb, které zná-
zorňuií utrpení Krista,


