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Obnova kapličky sv. Václava  
u Dolního Kramolína
Olga Chvátalová, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
 

Kaple svatého Václava se nachází zhruba 
v polovině vzdálenosti mezi obcemi Holubín 
a Dolní Kramolín, u staré cesty, která byla dří-
ve hlavní spojnicí těchto vsí. Kapli nechal roku 
1703 zřídit sedlák Tomáš Windirsch z Holubína 
jako barokní kultovní stavbu na půdorysu 360 × 
460  cm. Dokud kaple patřila k holubínskému 
Windirschovu dvoru, pravidelně se zde jednou 
ročně konala mše svatá a tedy i poutní proce-
sí. Kaple se později nazývala svatého Václava 
a svatého Antonína Paduánského a byly zde 
umístěny obrazy těchto dvou světců.

Ještě v sedmdesátých letech minulého 
století byla kaple poměrně zachovalá. V histo-
rických pramenech byla popisována jako ob-
délníková kaplička, členěná pilastry a vrcholící 
trojúhelníkovým štítem, sklenuta dvěma poli 
křížové klenby. Ještě na začátku 21. století zů-
stala z kaple zachována většina obvodového 
zdiva s klenutým vchodem, který se ale pozdě-
ji zřítil. Z kaple se tudíž stala jen ruina (web1).

V roce 2017 Státní pozemkový úřad nechal 
na rekonstrukci kaple připravit projektovou do-
kumentaci, kterou zpracoval Ing. Ladislav Ně-
meček. Rekonstrukce kaple započala v roce 
2018, ale z důvodu problémů se stavební 
firmou byla dokončena až v roce 2020 jiným 
zhotovitelem, a to firmou BOLID M s. r. o. Byla 
navržena polohově a výškově v maximální 
shodě s provedením původní stavby. Má pů-
dorys obdélníku o rozměrech 360 × 475  cm, 
není podsklepena a je zakryta polovalbovou 
střechou. Vstupem je orientována na východ 
a vstupní portál je opatřen trojúhelníkovým 
štítem. Stěny objektu a klenuté zastropení 
byly vyzděny klasicky z plných pálených cihel. 
Tloušťka stěn byla ponechána dle doporuče-
ní památkářů v původních masivních dimen-
zích. Krytina byla povolena dle původní, a to 
z pálených tašek a klempířské prvky z plechu. 
Fasáda kaple je členěna pilastry a plošnými li-
zénami se štukatérsky provedenými římsami. 

 Kaple svatého Václava v listopadu 2017. Foto 
Michal Valenčík.

 Zrekonstruovaná kaple na začátku roku 2021.  
Foto Olga Chvátalová.
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Vstupní dveře portálu jsou dřevěné jednokříd-
lové, v truhlářské zárubni s kovanými závěsy, 
dřevěnou mříží a zamykatelným štítkem kova-
ným v historickém stylu. V čelním trojúhelní-
kovém štítu byl navržen ve stylizovaném kříži 
otvor skrze zeď, umožňující provětrání pod-
krovního prostoru. Atika štítu je oplechována. 
V okolí kaple byly vysazeny dva jírovce maďaly, 
které by měly časem nahradit své předchůd-
ce, jejichž zdravotní stav byl již velmi špatný 
a musely být pokáceny. Celkové náklady na  
rekonstrukci kaple činily 1 118 354  Kč. ■
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 Kaple v 70. letech 20. století. www.hamelika.cz
 Interiér zrekonstruované kaple na začátku roku 

2021. Foto Olga Chvátalová.

■ Začátkem července letošního roku ve věku 71 
let zemřel mariánskolázeňský historik a publicis-
ta  Zdeněk Buchtele. V 70. letech našel „spo-
lečnou řeč“ s historikem Ing. Richardem Švan-
drlíkem a společně se zabývali regionální historií, 
archeologií a vlastními terénními výzkumy. Byl 
autorem nebo spoluautorem zhruba třiceti pub-
likací týkajících se historie obcí a měst v širším 
okolí Mariánských Lázní. Zřídil také Muzeum 
v Manském Dvoře a ve Velké Hleďsebi. Výsledky 
svých výzkumů publikoval i na stránkách Arniky, 
asi nejhlouběji v paměti čtenářů zůstávají články 
týkající se hradu na Lazurovém vrchu a opevnění 
v okolí hradu Kynžvart.
■ V sobotu 21. 8. 2021 se v Osvinově uskutečni-
la dlouho očekávaná akce – slavnostní zahájení 
činnosti institutu Srdce Poohří. Skladba účast-
níků byla velmi pestrá, od předních akademic-
kých osobností přes profesionální i dobrovolné 
ochránce přírody a zástupce komunální samo-
správy až po příznivce a zájemce z řad míst-
ních občanů. Věříme, že toto setkání ve velmi 
přátelské atmosféře, bude odrazovým můstkem 
pro plánování a realizaci celé řady aktivit ve pro-
spěch zachování přírodních hodnot jedinečného 
Středního Poohří jako je například ochrana ohro-
žených druhů a péče o významné biotopy, po-
řádání vzdělávacích programů a kulturních akcí 
souvisejících s environmentální osvětou, sběr 
a hodnocení dat za účelem doplnění stávajících 
poznatků o živočiších a rostlinách a další.
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