
Kaple sv. Petra a Pavla



Dominantou středu obce Rohov je obecní kaple sv. Petra a Pavla po-
stavená v novodobém stylu.

Pohled do historie 
Kaple byla postavena v roce 1932 za pomoci dobrovolných příspěv-
ků místních občanů. Plány na výstavbu kaple projektoval a stavebním 
mistrem byl Josef Hlubek ze Strahovic. Pozemek k výstavbě darovali 
manželé Františka a František Hluchníkovi.  Věž kaple a mramorový kříž 
před vchodem stojí na místě dřívější školní stodoly.

Na stavbu bylo použito 44.400 kusů pálených cihel. Místní sedláci 
je dováželi koňskými povozy až z Kietrze (dnešní Polsko, v roce 1932 
patřilo Německu). Jen samotný materiál použitý při stavbě měl hodnotu 
tehdejších 55.606 Kč, všichni zedníci, tesaři a místní pomocníci zde 
pracovali dobrovolně a bezplatně.  

Vybavení kaple 
Celý interiér byl po vybudování kaple pořízen z darů věřících. V pa-

mětech kaple je seznam dárců, kteří přispěli na kapli finančním darem 
nebo darovali vybavení kaple - jedná se například o sochu Ježíše Krista, 
sochu Panny Marie, sochu sv. Antonína a železný svatostánek, křížovou 
cestu, obraz sv. Tadeáše a řadu dalších obětních předmětů. Obraz Pan-
ny Marie Czenstochovské a malý zvon pochází ještě ze staré kapličky, 
která stávala nedaleko.

Vnitřní vybavení kaple tvoří hlavně oltář v gotickém stylu, sousoší 
apoštolů Petra a Pavla a socha královny Panny Marie Lurdské, umístě-
ná na vršku hlavního oltáře. Oltář vytvořil stolařský mistr Josef Němec 
z Rohova a nátěrem jej opatřil umělecký malíř Hugo Braunner z Opavy.  

Zvon 
Zvon, umístěný na věži kaple, byl odlit v Opavě a slavnostně posvěcen 

v Sudicích P. Arnoštem Jureczkou.

Vysvěcení kaple 
Dne 18. prosince 1932 byla nově postavená kaple apoštolů sv. Petra 

a Pavla vysvěcena P. dr. Josefem Vrchoveckým, farářem ve Strahovicích. 
„Jsem hrdý na to, že mohu poprvé sloužit mši svatou ve vámi zbudované 
kapli“, tato slova pronesl dr. Vrchovecký ve slavnostním projevu. V roce 
1933 ještě posvětil křížovou cestu. Bylo to poté, co biskup olomoucký 
Mons. Leopold Prečan dal osobní příkaz sudickému faráři P. Arnoštu 
Jureczkovi, aby sloužil ve stanovené dny v kapli mši svatou.
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Původní interiér kaple Petra a Pavla



Události 2. světové války se odrazily i v osudech rohovské kaple. Byla zni-
čena ze 65 % a částečně vyřazena z provozu. Na její opravu tehdy obdržela 
obec 5.000 Kč a zakoupila 140 m2 eternitové krytiny. Další výlohy a práci 
hradili občané sami. Muselo dojít také k opravě venkovního zdiva.

Mše svatá byla po válečném období sloužena v kapli 4x do roka. Bylo to 
na svátek  apoštolů sv. Petra a Pavla, na svátek sv. Anny, sv. Mikuláše a 18. 
prosince při výročí vysvěcení kaple.  

Současnost
Kaple je průběžně obcí a věřícími udržována a opravována, jsou prová-

děny úpravy interiéru.
Mezi nejvýznamnější patří přístavba sakristie v roce 1993, kterou dne 

14.11.1993 vysvětil Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký.  V tom-
to roce byl pořízen obětní stůl a ambón. K rozsáhlým opravám došlo v roce 
2008, kdy byla provedena nákladná výměna střechy, nová elektroinstalace 
a venkovní fasáda objektu. Roku 2012 byla provedena poslední výmalba 
celé kaple a výměna osvícení. 

V letech 1993 – 1994 byly firmou Kopecký z Olomouce instalovány na věži 
nové kapliční hodiny a zavedl se elektronický – automatický pohon pro zvon. 
V kapli se rovněž nachází elektrofonické jednomanuální varhany z roku 1996.  
V roce 2009 byly na venkovní plášť objektu instalovány umělecké obrazy patro-
nů - apoštolů sv. Petra a Pavla. Tyto obrazy zhotovil místní malíř a řezbář  Sta-
nislav Mika a posvětil je želivský opat Bronislav Ignác Kramár dne 27. 6. 2009.

V kapli je umístěn hasičský prapor sv. Floriána pro Sbor dobrovolných 
hasičů v Rohově, který byl posvěcen P. Janem Vidlákem, duchovním správ-
cem farnosti Sudice, dne 6.5.1995. Tento prapor je společně s praporem 
obce Rohov umístěn v interiéru kaple.

Obrazy patronů kaple sv. Petra a Pavla, které namaloval p. S. Mika. 
Mramorový kříž u kaple sv. Petra a Pavla, byl postaven v roce 1932 
u příležitosti výstavby kaple.
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Překlad zápisů stavby kaple sv. Petra a Pavla z třicátých let minulého století.

Protokolární zápis ze dne 31. 1. 1932
Na dnešní jednání stavební komise a kostelního výboru pro stavbu kaple v Rohově 
se dostavilo 13 členů.
Hlavní jednání se vesměs týkalo zajištění materiálu pro stavbu kaple, jako je 
vápno a cement. 
Jednohlasně bylo ujednáno:
1, O zajištění dodávky vápna 200 q a taktéž cementu  se postará p. Franz Ob-
rusník, obchodník v Rohově. Vše se bude odvážet z nádraží Chuchelná.
2, Bezplatně bude tento stavební materiál uskladněn u p. Františka Hluchníka.
3, Zemina z výkopu, díry na vápno, ale i ostatní zemina se přeloží (neuvedeno 
však kam)
4, Na stavbu kaple se mají cihly II. tř. vozit z Ketře (Katscher) od p. Schmacka. 
Veškeré zednické práce budou provedeny místními zedníky pod dohledem mistrů 
polírů (jména nejsou uvedena).
5, Při vyměřovacích pracích základů kaple bude přizván p. Adolf Mrůzek, Rohov 
čp. 10. Se stavbou má být co nejdříve započato. Zároveň bylo zažádáno arcibis-
kupství o potřebné povolení této stavby.
Skončeno a  podepsáno členy dvou komisí
Rohov 31. ledna 1932

Za  kapliční komisi:            Za  kostelní výbor:                                         
Winkler, Watzlawik Johann, Novák Josef,      Chorý Josef                                                
Kubný Josef, Komárek Franz                         Grzuna Bernhard
Obrusník Franz, Halfar Adolf, Hluchník Franz, 
Halfar Franz, Matuschzik Alois

Protokolární zápis ze dne  29. 3. 1932
K dnešnímu jednání se opět dostavilo 13 členů komise. Hlavním bodem jednání 
bylo určit odpovědnou osobu při stavbě kaple a odpovědnou osobu při zastřešení 
této novostavby.
1, Jako stavbyvedoucí byl určen p. Josef Hlubek ze Strahovic, který se postará 
o evidenci pracovníků, jejich mzdy a nemocenské pojištění.
Stupnice mezd: stavbyvedoucí obdrží po vyplacení mzdy 10,- Kč navíc, zedníci 
16,- Kč a den, dělníci nad 18 let 12,- Kč a den, ženy 8,- Kč a den.
2, Taktéž p. Josef Riemel, pokrývač ze Strahovic podepsal smlouvu týkající se 
střechy této stavby. Bylo určeno, že se postará o břidlici 9 x 9 II. tř. z Frei…..   
dorfu, pozinkované hřebíky, lepenku m2 za 26,- Kč, bez jakéhokoliv finančního 
navýšení, na věž kaple. Dodací lhůta do května. Zaplaceno dostane po ukončení 
a předání práce do října (smlouva přiložena). 
                     Rohov 29. 3. 1932

Podpisy členů komise:
Watzlawik Johann, Chorý Josef, Novák Josef, Mrůzek Adolf, Grzuna Bernhard,
Obrusník Franz, Halfar Franz, Winkler Anton, Kutscha Franz, Matuschzik Alois,
Stříbný Josef, Komárek Franz, Halfar Adolf, Hluchník Franz



Zápisy ze stavby kaple sv. Petra a Pavla v německém jazyce.

Protokolární zápis ze dne  17. 4. 1932
Na dnešním jednání bylo usneseno, že cestovné a diety spojené s výstavbou 
kaple jsou určeny ve výši 10,- Kč do Opavy, 15,- Kč do Moravské Ostravy.
Finanční prostředky ve výši 7.000,- Kč, které nám nejmenovaná osoba zapůjčí, 
jsou určeny k vyzvednutí 2. 5. 1932.
Kříž na věž kaple se objedná u p. H. Návratha, zámečnictví v Chuchelné. Svody 
a žlaby u střechy zhotoví p. Josef Mosler, zámečnictví v Sudicích včetně pozinko-
vaných háků v ceně za 18,- Kč.
Čtvery dveře pro kapli zhotoví oba stolaři p. Franz Kupka a p. Josef Niemietz, oba 
z Rohova, a to bezplatně. Materiál, dřevo a prkna jim budou stavební komisí vy-
dány. Za přítomnosti p. Josefa Riemla, pokrývačského mistra ze Strahovic, byla 
projednána změna materiálu na střechu kaple. Na základě předešlého ujednání 
se nebude používat břidlice 9 x 9, nýbrž velikosti 8 x 8 I. tř. za 27,- Kč m2. Dle 
přiložené „Smlouvy“ je zhotovení oken zadáno firmě Emil Ottl, umělecké kovář-
ství, Opava, Schulring 3. Další pokračování schůze je určeno dne 22. 5. 1932.
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Vizualizace úpravy okolí kaple sv. Petra a Pavla v obci Rohov.

Původní plán stavby kaple sv. Petra a Pavla z roku 1932.


