
 
Barokní kaplička sv. 

Václava u obce Kokořín 
závěrečná zpráva 

 
 

Na konci listopadu roku 2007 obdržel náš spolek potěšující 
zprávu o získání grantu  Nadace Občanského fóra  ve výši 
50.000 Kč na opravu výklenkové barokní kapličky u obce 

Kokořín. 
Tato památka byla dlouho opomíjena i když se dostala v roce 

2002 na seznam NPÚ a měla být vyhlášena kulturní památkou, 
z důvodu nedostatku finančních prostředků ve státním sektoru 

se tak nestalo. Naše občanské sdružení již od svého založení 
mělo opravu této významné památky ve svém plánu. 

 Věděli jsme, že oprava bude velmi náročná  zejména díky 
špatnému stavu památky a rozsahu díla a že bude zapotřebí 

značných finančních nákladů a to i ze strany spolku. Náš spolek 
prostřednictvím činností svých členů vytvořil za uplynulé 

období dostatečný finanční fond, abychom spolu s přispěním 
grantu Nadace Občanského fóra mohli opravu v roce 2008 

realizovat. 
Přes veškerou snahu o dohledání jakýchkoli historických 
informací se nám bohužel nepodařilo památku podrobně 

vystopovat a tak jedinou informací, kterou jsme získali byla 
informace o původním zasvěcení kapličky sv. Václavovi. 

Díky zachovaným fragmentům stavby a zkušenostem našeho 
člena ak. malíře Aleše Krejči se nám podařilo dát kapličce 

původní stavební vzhled. Také se nám podařilo získat unikátní 



dobovou fotografii kapličky s původním křížem, jehož repliku 
jsme vyrobili. 

O ztvárnění sv. Václava jsme požádali ak. malířku  
Václavu Císařovskou, která se i díky svému jménu díla zhostila 

s velkou pečlivostí. 
Jedinou překážkou na cestě k uskutečnění náročné 

rekonstrukce se nám stala střecha z pražských prejzů.  
Přesto, že jsme měli pokrývače dohodnutého několik měsíců 

dopředu v poslední chvíli nás odmítl a tak se nepodařilo splnit 
náš termín znovu vysvěcení kapličky, který byl stanoven na 

svátek sv. Václava tedy 28.září. 
Slávu jsme nechtěli odkládat na další rok a tak jsme zvolili 

náhradní termín a kapličku jsme znovu vysvětili 26.října 2008 
ku příležitosti nadcházejícího svátku české státnosti.  

Na slavnost se i přes nepřízeň počasí dostavilo asi 30 občanů. 
Bohužel, o slavnostní uvedení památky neprojevil zájem nikdo 

z představitelů obce Kokořín na jejichž katastru se památka 
nachází a ani nikdo z vlastníků pozemku. 

Znovu vysvěcení se ujal pan farář Jan Jucha MS, který nás 
obohatil slovem o sv. Václavu a zpěvem Svatováclavského 

chorálu, za což mu patří dík. 
 
 
 

Materiál zpracoval předseda spolku a stavbyvedoucí  
Josef Paclt. 

 
 
 

V Blatcích 12.prosince  Léta Páně 2008 
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