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Návod k sestavení vystřihovánky 
 

Ke slepení vystřihovánky litovické kaple budete potřebovat velké a malé nůžky, pravítko 
(na rýhování ohybů), lepidlo (nejlépe Kanagom nebo Herkules) a párátko nebo špejli pro nanášení 
lepidla. 

Způsob zpracování kaple je obdobný jako u vystřihovánek z časopisu ABC. Plná čára 
zakončená trojúhelníkem značí ohyb, který budete nařezávat z líce papíru a ohýbat tiskem od 
sebe. Čerchovanou čáru (naznačenou mimo vlastní díly) budete rýhovat z rubu a díl se ohýbá 
tiskem k sobě. Přerušovaná tenká čára ohraničuje plochu, na kterou se bude lepit jiný díl. Na 
zálepce je uvedeno číslo dílu, na který se lepí. Pokud je na zálepce tečka, lepí se na jiné místo 
stejného dílu. Pro lepší orientaci správného umístění dílů jsou připojeny dvě návodné kresby s čísly 
dílů. 

Při tisku vystřihovánky z formátu PDF je třeba zachovat originální rozměry (měřítko žádné 
nebo 100 %). Správnost modelu byla ověřena slepením výtisku na mírně silnější papír (120 g/m2). 
Vystřihovánka vytištěná na čtvrtku nebo jiný silnější papír bude lépe držet správný tvar, může však 
být náročnější správné vytvarování drobnějších dílů.  

Po slepení jednotlivých dílů nechte vždy stavbu zaschnout. Přitom je třeba díly vhodně zatížit, 
aby se nezkroutily. 

Vlastní stavbu začnete trochu netradičně (svrchu). Vystřihněte, přehněte a slepte zvon (díl 
15) – pozor, konce nosného trámu je třeba nastřihnout, ohnout k líci a neslepovat. Připravte si 
vnitřní stranu niky nástavby zvoničky (díl 11) tak, že přes hranu stolu lícem dolů prohnete a pod 
oblouk nalepíte zvon (díl 15). Pokračujte vlepením niky zvoničky do stěn její nástavby (díl 10) a 
nakonec nástavbu slepte k sobě. Po zaschnutí nalepte zvoničku na střechu základny (díl 6), na 
kterém si též předem přes hranu stolu, tentokrát lícem navrch, připravíte oblouk. Protože nástavba 
není na střeše souměrná, dejte pozor na lícovou stranu zvonu – větší odsazení od okraje střechy je 
vzadu (pokud náhodou otočíte, vystřihovánka samozřejmě jde dokončit, jen se bude trošku 
odchylovat od reality). 

Zpracujte a slepte základ kaple (díl 3). Dále na stěny kaple (díl 1) nalepte niku (díl 4). Po 
zaschnutí vytvarujte stěny kaple (díly 1 a 4) nalepením na základ (díl 3). K těmto spojeným dílům 
nalepíme zadní stěnu (díl 2) nejprve k základu a následně i stěny dílu 1. 

Pokračujeme římsou, kdy na spodní část (díl 7) přilepíme výšku římsy (díl 8). Spodní část 
římsy je opět nutno přes hranu stolu prohnout, tentokrát lícem dolů. Po vytvarování římsy ji 
připevníme na stavbu (díl 1) zespodu a zadní část (díl 2) zrubu dílu. Po zaschnutí můžeme nalepit 
střechu se zvoničkou. 

Nyní samostatně zpracujeme střechu zvoničky (díly 12, 13 a 14) a po zaschnutí je nalepíme 
na stavbu. Tato střecha má větší přesazení dopředu, dozadu jen velmi malé. 

K dokončení je třeba slepit terén (díl 21), ten je třeba nechat zatížený důkladně proschnout, 
aby se nekroutil. Dále zpracujte schod před kapli (díl 5, v reálu je nyní v úrovni chodníku) a 
podstavec pro sochu (díl 6). Socha (díl 18) není zezadu vidět, můžete jí ponechat bílou, ale pokud 
chcete, lze ji vybarvit či podlepit šedě. Na hotový podstavec pro sochu (díl 6) přilepte sochu (díl 
18) a celek pak vlepte do niky kaple (díly 3 a 4). 

K dokončení ještě potřebujete slepit dva podstavce pod koule (díl 16), které se následně 
umístí na boční části hlavní střechy a podstavec pod kříž (díl 17) s následným umístěním na zlomu 
střechy zvoničky. Koule ani kříž vzhledem k jejich velikosti nejsou řešeny. Místo koule lze nalepit 
třeba korálek či kulička polystyrenu vhodné velikosti. 

Sestavte válcové sloupky před kapli z dílů 19 a 20. Poslední prací je přilepení celé stavby, 
schodu (díl 5) a sloupků (díly 19 a 20; vodorovné čáry na sloupcích patří nahoru) na terén (díl 21). 

Tím je stavba litovické kapličky hotova. 



 



Stručná historie  
 
V Litovické ulici proti bývalému statku s nynějším číslem popisným 635 stojí kaple se sochou 

sv. Jana Nepomuckého. O této památce nevíme s jistotou, kdy vznikla, určitě však nepatří do řady 
kaplí z poutní cesty do Hájku postavených ve 20. letech 18. století. Vznikla pravděpodobně až 
počátkem 19. století: na mapě 1. vojenského mapování z let 1780–1783 není zakreslena, ale na 
mapě 2. vojenského mapování z let 1839–1840 už ji najdeme. V roce 1932 uschl a byl poražen 
kaštan rostoucí po pravé straně kapličky a jeho stáří tehdy odhadli na 115 let. Kdyby byl zasazen 
při stavbě kapličky, pak by pocházela asi z roku 1815. 

Kaplička stávala v ohradní zdi oddělující zahradu císařského velkostatku. Nevíme ani, zda ji 
stavěl velkostatek, nebo litovická obec. Jisté je to, že v roce 1902 padla stará zvonička stojící do té 
doby na litovické návsi (nyní náměstí 1. máje). Nová zvonička byla postavena na kapličce a byl do 
ní umístěn zvonek s reliéfem sv. Václava a nápisem „Nákladem celé obce Francischek Bumba 
1816“. František Bumba ze statku čp. 14 (nyní čp. 634, skoro proti kapličce přes ulici) byl v té 
době litovickým rychtářem. 

Za druhé světové války, 26. března 1942 byl zvon z kapličky zrekvírován (zabaven pro 
válečné potřeby). Nový zvon byl pořízen ve druhé polovině 40. let nákladem Růženy a Stanislava 
Burgrových, rolníků z čp. 15 (nyní čp. 635). Zároveň byla kaplička opravena a pamětníci vzpomí-
nají, že se tehdy na opravu sochy použilo příliš mnoho modré barvy. 

V 50. letech 20. století zmizela ohradní zeď zahrady statku, ve které kaplička bývala 
zasazena, ale sochu sv. Jana Nepomuckého ve výklenku v té době ještě chránila mříž. 

V roce 1992 byla kaple důkladně opravena a sochu bez nároku na honorář restaurovali 
manželé Kačerovi. Při této příležitosti odstranili barvy, které ničily materiál tvořící sochu. 

K zatím poslední opravě kaple došlo v roce 2004. Tehdy byl v omítce pod novějšími vrstvami 
objeven zbytek starého letopočtu s poslední číslicí 7 či snad 1. Další číslice se bohužel nedochovaly. 
Nově provedená omítka více respektuje tvary zdiva a rohy kaple jsou tak členitější. Na vrchol 
zvonice byl doplněn jednoduchý křížek a kamenné podstavce umístěné na zvonici byly přeneseny 
na střechu kaple a doplněny o předpokládané původní koule. Restaurována byla socha sv. Jana 
Nepomuckého i zvonek. Opravu kaple zajišťoval sochař Jan Turský, sochu opět restaurovali 
manželé Kačerovi. 

Další obnova kaple je naplánována na rok 2021. 
 
Nějakou dobu kaple nesla letopočet 1620 a leckdo tento rok považuje za rok postavení 

kapličky. Jak již bylo uvedeno výše, stavba je mnohem novější. Poprvé prý tento letopočet na kapli 
napsal ve 20. letech 20. století při opravě malíř pokojů Antonín Hroník, kterému to měl poradit 
tehdejší farář Jan Novotný. Tento letopočet byl obnoven i při opravě kapličky v roce 1992. 

S letopočtem 1620 souvisí místní pověst, že v místech, kde stojí kaplička, se v roce 1620 
sloužila polní mše před bitvou na Bílé hoře. Císařské vojsko, které mělo být touto mší povzbuzeno 
ke statečnosti, však táhlo jinudy, po silnici od Jenče přes Hostivici až pod svahy Bílé hory. Průběh 
bitvy je dobře popsán, ale v žádném pramenu není o mši žádná zmínka. Nezbývá tedy než se 
smířit s tím, že jde opravdu o pouhou pověst. 

 


