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Stavbu kaple k poctě jeho

velkého předchůdce na stolci 

sv. Petra podpořil i současný

Svatý otec František v roce 2015, 

když ve Vatikánu požehnal kámen 

pro uložení ostatků.

Kaple
sv. Jana Pavla II. 
v Loučce u Vizovic

a unikátní zvonohra

Valašská obec Loučka u Vizovic je posazena v nádherné valašské krajině a má bohatou historii.

Lidé v obci (v průběhu let kolem 350 obyvatel) se živili především zemědělskou a hospodářskou prací.

Ale získat chleba z tvrdé valašské půdy, plné kamenů, bylo vždy velmi těžké a vedlo k zocelení obyvatel.

Ale zase se mohla Loučka pochlubit nejlepší půdou pro trnky a pracovitými občany, kteří ji obdělávali. 
Nebo další  jezdili k Baťovi do Zlína, aby se u něho učili a pracovali v jeho závodech.

2. světová válka byla pro všechny obyvatele jedním z nejtěžších období. 

Již v roce 1941 místní občan Josef Hübner odvážně realizoval první sabotáž na východní Moravě 
(posléze zahynul ve vězení).

Na sklonku roku 1944 a začátkem roku 1945 byla obec důležitou křižovatkou a okolní lesy místem,  
kde partyzáni přepadávali německé a maďarské vojáky. 

V dubnu 1945 byla vydána nacistickými orgány vyhláška, která nařizovala za zabití německého 
vojáka na daném katastru v obci popravit deset mužů.

Dne 19. 4. 1945 byla vypálena blízká osada Ploština a 23. 4. 1945 byla částečně vypálena nedaleká  
obec Prlov.

Dne 22. 4. 1945 byla obsazena obec Loučka. Všichni muži starší 15 let měli být popraveni a obec měla 
být srovnána se zemí. Po vyjednávání místního starosty Josefa Hlavičky a učitele Antonína Kučery 
došlo k dohodě, že pro tentokrát bude vypáleno jen sedm hospodářských budov a lidé budou ušetřeni  
na životech (v této dohodě měla velkou roli sehrát mimořádná místní slivovice). V případě dalšího 
přepadení německých jednotek bude postupováno dle platné vyhlášky.

Při druhé výpravě německých vojsk na Loučku začátkem května byly tyto jednotky zastaveny 
osvobozující Rumunskou královskou armádou a 2. ukrajinským frontem Rudé armády.

Za tento zázrak záchrany obce před vypálením
chtějí místní občané po 80 letech poděkovat 
Pánu Bohu zbudováním kaple s unikátní 
zvonohrou, která bude zasvěcena 
sv. Janu Pavlu II. 

www.kaplevloucce.cz



Nová kaple
sv. Jana Pavla II.
v obci Loučka
u Vizovic
a unikátní
zvonohra
na Valašsku

Kaple bude postavena podle 
architektonického návrhu
AP ateliéru architekta

Josefa Pleskota

KAPLE V LOUČCE
Kaple za život a pro život 

Obec Loučka byla zázračně uchráněna před totální likvidací.

V dubnu 1945 pan řídící Antonín Kučera a pan starosta Josef Hlavička učinili podivuhodnou dohodu  
o životě a smrti s vojáky wehrmachtu. Osudové potrestání za spolupráci s partyzány se neuskutečnilo. 
Bylo sjednáno jakési náhradní řešení v podobě menšího zla. Jak to doopravdy všechno tenkrát bylo,  
se už asi nikdo nedozví. Loučka každopádně nepadla a Lúčané věří, že to byl zázrak, kterému pomohla 
zdejší, nebývale lahodná slivovice.

Když mi pánové Josef Kořenek a Pavel Maček tento tajemný příběh při mé první návštěvě obce 
vypravovali, vyvolal ve mně podivné, až „starozákonní“ chvění. Taková spravedlivá nespravedlnost, nebo 
nespravedlivá spravedlnost? Nevím, ale předsevzal jsem si, že bych rád tu zemitou archetypálnost 
příběhu do kaple vtělil.
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Jak?

Kaple je postavena na pevném, nezcizitelném fundamentu ve tvaru sošného nepřeklopitelného 
hranolu. Přesně v klasických proporcích a podle číselného algoritmu, v řádu. Stavba s rozhodností 
deklaruje akt poděkování všech občanů Loučky za život.

Cestujícího do Loučky pohltí hned za Vizovicemi hustý bukový les a nekonečné serpentiny silnice 
stoupající na hřeben kopce Barák. Pak přichází poklidné klesání, až se před ním otevře široce 
rozprostřená krajina s Loučkou na jeho úpatí.

Napadlo mě:

Tady by se asi krásně doširoka rozléhal zvuk zvonů s oporou v masivu „partyzánského“ kopce Baráku. 
Ano, kaple by měla mít věž se zvony, s hodně zvony, aby se dala provozovat zvonohra.

Baťův vliv je v tomto kraji zjevný na každém kroku.

Postavit kapli z červených cihel po „baťovsku“ způsobem „cihla k cihle“, žádná půlka, se jeví jako těžko 
zpochybnitelné rozhodnutí. Jak již bylo řečeno, v řádu a spočitatelném pořádku.

A komu bude kaple zasvěcena?

Slyším: Janu Pavlu II. Tak to musí být stavba svěží a nepokrytě soudobá! Pevný oltář uprostřed, 
lavice okolo pro asi třicet věřících, za knězem čistě bílá stěna (s měkkou projekcí papežovy ikonické 
fotografie), na boční cihelné zdi velký dřevěný kříž bez korpusu, kruchta s muzikanty a světlo shora  
a se zvony nad hlavou. Kaple má vnitřní rozměry násobků celé cihly. Její délka je 10,2 m, šířka 5,7 m  
a výška 6,0 m. Se zvonovou věží a do ní vetknutým křížem je vysoká 15,9 m. Věž spočívá na cihelném 
hranolu, na ocelových trámech, které jsou v interiéru vidět. Mezi nimi je dřevěná výplň se světly.  
Na fasádě je umístěno zařízení umožňující výměnu obrazů – symbolů, nadějeplná tvář Jana Pavla II., 
státní vlajka nebo vlajka Loučky. Přisazený vstupní přístěnek je malý, tak malý, aby návštěvníkovi 
umožnil prožít napřímení, expanzi ducha při vstupu do vlastního prostoru kaple.

No a co životadárná slivovice? Neměla by být také oslavena?

Kapli lze pro větší shromáždění věřících otevřít do boku. Pak se bohoslužba může konat třeba pro sto 
dvacet účastníků pod širým nebem, ideálně ve stínu trnkového sadu. Švestka je zde doma, stejně jako 
olivovník u cesty, kterou kráčel ve Středomoří apoštol Pavel.

Kaple za život a pro život bude stát přímo uprostřed vesnice. V zatáčce cesty, naproti hospodě  
a v blízkosti palírny. Bude všem dobrým sousedem a nezpochybnitelným vztažným bodem.

Staňte se součástí historie!
Podpořte prosím stavbu kaple sv. Jana Pavla II. v Loučce u Vizovic.

Celkový rozpočet na stavbu kaple včetně unikátní a největší zvonohry v ČR
činí 12 miliónů korun českých.

1. Partneři stavby kaple

A. Generální partner - 6 miliónů korun

Nabídka:

• Poděkování generálnímu partnerovi na tabulce v kapli

• Poděkování na největším zvonu zvonohry

• Osobní účast na odlévání zvonu

• Speciální certifikát s poděkováním a bronzová medaile sv. Jana Pavla II.

• Velký demižón nejlepší slivovice z Lúčky

• Ošatka nejlepších lúčských koláčků

• První koncert zvonohry věnován na počest generálního partnera

B. Hlavní partner - 2 milióny korun

Nabídka:

• Poděkování hlavnímu partnerovi na tabulce v kapli

• Poděkování na vybraném zvonu zvonohry

• Speciální certifikát s poděkováním a bronzová medaile sv. Jana Pavla II.

• Demižón nejlepší slivovice z Lúčky

• Ošatka nejlepších lúčských koláčků

C. Partner - 1 milión korun

Nabídka:

• Poděkování partnerovi na tabulce v kapli

• Poděkování na vybraném zvonu zvonohry

• Speciální certifikát s poděkováním a bronzová medaile sv. Jana Pavla II.

• Malý demižón nejlepší slivovice z Lúčky

• Ošatka nejlepších lúčských koláčků
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D. Subpartner - 500 tisíc korun

Nabídka:

• Poděkování subpartnerovi na tabulce v kapli

• Poděkování na vybraném zvonu zvonohry

• Speciální certifikát s poděkováním a bronzová medaile sv. Jana Pavla II.

• Ošatka nejlepších lúčských koláčků

• Láhev nejlepší lúčské slivovice

2. Akce cihla - Kup si cihlu pro kapli
Nabídka:

Cihly v hodnotě 500 | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 Kč.

Speciální certifikát s poděkováním (při zakoupení cihly v hodnotě 50 000 Kč dárce získává i bronzovou 
medaili sv. Jana Pavla II. a láhev nejlepší lúčské slivovice).

3. Akce zvon - Kup si zvon do největší zvonohry v České republice
K dispozici je 48 zvonů, každý v hodnotě 120 000 Kč.

Každý zvon je zasvěcen konkrétnímu světci.
Více informací a přehled jednotlivých zvonů 
na www.kaplevloucce.cz.

4. Jiný příspěvek
V případě, že chcete jen zaslat příspěvek na stavbu
kaple, můžete na uvedené číslo konta.

Číslo sbírkového konta je: 

Česká spořitelna
6154422/0800

Za všechny dárce a dobrodince
kaple bude sloužena mše svatá.

Seznam 48 zvonů ve zvonohře 
(na zvonu bude uvedeno jméno patrona zvonu a jméno dárce)

Panna Maria
(největší zvon — rezervován pro generálního 
partnera kaple)

sv. Josef

Apoštolové a svatí věrozvěsti

sv. Petr
sv. Jakub
sv. Jan
sv. Ondřej
sv. Filip
sv. Bartoloměj
sv. Matouš
sv. Tomáš
sv. Jakub
sv. Juda Tadeáš
sv. Šimon Kananejský
sv. Pavel
sv. Cyril a Metoděj
sv. Gorazd
sv. Kliment

Patroni naší země

sv. Ludmila
sv. Václav
sv. Vojtěch
sv. Radim
sv. Prokop
sv. Anežka Česká
sv. Zdislava
sv. Jan Nepomucký
sv. Jan Nepomuk Neumann
sv. Klement Maria Hofbauer

sv. Norbert
sv. Vít
sv. Zikmund
sv. Jan Sarkander
sv. Edmund Kampián

Blahoslavení

bl. Marie Restituta Kafková
bl. Karel I.
bl. Engelmar Hubert Unzeitig
bl. Richard Henkes

Mučedníci s významnou vazbou na Velehrad, 
kde byl požehnán základní kámen

bl. Leonid Fedorov 
bl. Pavel Gojdič
bl. Metoděj Dominik Trčka CSsR
bl. Vasiľ Hopko

sv. Mikuláš
sv. Jan Pavel II.
sv. Matka Tereza
Služebník Boží Emil Josef Kapaun
Služebník Boží Antonín Cyril Stojan
Služebník Boží Vincent R. Capodanno
Josef Karel Matocha
Antonín Vysloužil
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Nebo další  jezdili k Baťovi do Zlína, aby se u něho učili a pracovali v jeho závodech.

2. světová válka byla pro všechny obyvatele jedním z nejtěžších období. 

Již v roce 1941 místní občan Josef Hübner odvážně realizoval první sabotáž na východní Moravě 
(posléze zahynul ve vězení).

Na sklonku roku 1944 a začátkem roku 1945 byla obec důležitou křižovatkou a okolní lesy místem,  
kde partyzáni přepadávali německé a maďarské vojáky. 

V dubnu 1945 byla vydána nacistickými orgány vyhláška, která nařizovala za zabití německého 
vojáka na daném katastru v obci popravit deset mužů.

Dne 19. 4. 1945 byla vypálena blízká osada Ploština a 23. 4. 1945 byla částečně vypálena nedaleká  
obec Prlov.

Dne 22. 4. 1945 byla obsazena obec Loučka. Všichni muži starší 15 let měli být popraveni a obec měla 
být srovnána se zemí. Po vyjednávání místního starosty Josefa Hlavičky a učitele Antonína Kučery 
došlo k dohodě, že pro tentokrát bude vypáleno jen sedm hospodářských budov a lidé budou ušetřeni  
na životech (v této dohodě měla velkou roli sehrát mimořádná místní slivovice). V případě dalšího 
přepadení německých jednotek bude postupováno dle platné vyhlášky.

Při druhé výpravě německých vojsk na Loučku začátkem května byly tyto jednotky zastaveny 
osvobozující Rumunskou královskou armádou a 2. ukrajinským frontem Rudé armády.

Za tento zázrak záchrany obce před vypálením
chtějí místní občané po 80 letech poděkovat 
Pánu Bohu zbudováním kaple s unikátní 
zvonohrou, která bude zasvěcena 
sv. Janu Pavlu II. 
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