
 

 

 

 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Opravenou kapli, která byla pomníkem pobytu sovětských vojsk, 
vysvětí v úterý biskup Baxant 

 

Mimoň, 30. října 2015 - Lesní kaple sv. Eustacha v Ralsku, jejíž rekonstrukci dokončily Vojenské lesy a statky, 
bude znovu vysvěcena v úterý 3. listopadu 2015 biskupem litoměřickým Janem Baxantem. Barokní památka na 
Borečku nedaleko Mimoně, která desítky let jen chátrala, a zdobily ji ještě před několika měsíci nápisy v azbuce 
po sovětských vojácích, kteří bývalý vojenský prostor opustili před 25 lety, dnes září novotou a má zpět svou 
podobu z počátku 19. století. 

Slavnostní ceremoniál proběhne v úterý od 10.00 hodin. Návštěvníci se během krátkého obřadu dozvědí informace 
o historii kaple, o legendě o sv. Eustachovi, který je považován za jednoho z partonů myslivců a lovců, prezentován 
zde bude také postup restaurátorských prací. Hudební doprovod zajistí myslivečtí trubači VLS z Karlových Varů.  

V rámci dvouleté obnovy byla opravena střecha, omítky i štukatérské prvky, kaple byla osazena dřevěnými žebro-
vanými vraty, jež chrání vnitřní malby. Do okenních otvorů byla opět vsazena dřevěná okna a především byla od-
borně zrestaurována nástěnná malba iluzivního oltáře, kterou provedla restaurátorka Monika Bělohlávková. Ná-
klady na rekonstrukci si vyžádaly 233 tisíc korun. 

Dnešní kaple je zbytkem menšího kostela, který ve své oboře východně od obce Brenná k meditativním účelům 
nechala v roce 1712 postavit Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská budující kolem své zákupské resi-
dence komponovanou barokní krajinu s množstvím architektonicky velmi kvalitních staveb. Zbytky původní stavby 
byly kolem roku 1904 upraveny na menší kapli.  

Program: 
Slavnostní zahájení 
Historie kaple sv. Eustacha 
Kdo je sv. Eustach. 
Prezentace restaurátorských prací 

Hudební doprovod: myslivečtí trubači VLS Doupovští slivoni Karlovy Vary. 

Kudy ke kapli sv. Eustacha:Odbočka ze silnice č. 270 u zastávky bus. „Ralsko, Boreček, hájovna“ na sever (cca 1 
km), GPS 50.6379600N, 14.7130300E 

 
Kontakt: Jan Sotona, tiskový mluvčí, tel.: 777 723 593, e-mail: jan.sotona@vls.cz 


