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ZADOST O FINANCNI PRISPEVEK

Yáženi,
ž:ádáme Vás tímto o finanční pffspěvek na restarrrovárrí bočního oltaře Panny Marie.

ottářje movitou kulfurní památkou aje součástí mobiliríře kostela sv. Mikulaše, který je
dominantou obce Novy Knín.
Realizace restaurovaní tohoto díla je plánovitě rozdělena do dvou etap a její dokončení je
zasmluvněno do 30.1 l.2022 tak, aby dílo molío b;it na konci roku2022 odprezentoviáno
veřejnosti. Součastí smlouvy je rozpočet v částce 589 700'-Kč, kteý jsou přílohou nďí
Žádosti. Na restaurování nebyla v tomto roce uvolněna žádnáčastka ze státního rozpočtu na
obnovu pamrítek.
Z důvodu stiíle se zrryšujících realizačních cen a omezených prostředků farnosti bychom Vás
touto cestou chtěli požádat o finanční příspěvek ve výši 82 000'_Kč. Zbylou částku potřebnou
pro úspěšnou realizaci obnovy tohoto dilaazachovánjkulturně historického odkazu našich
předků uhradí ze sých naspořených prostředků farnost.

Předem dělruj i za v střícné vyÍízeri žídosti.

S pozdravem a s přáním všeho dobra

f /*/d*,/7;'Vet,
V Novém Kníně 5. 6.2022 P. Jozef Andrejčak o. Cr

farrář farností



REsTAURÁronsÝ zÁtuĚn
goČt\í olrÁŘ PANNY MARIE
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Boční oltář Panny Marle 455 x 2o7 cm (jižní stěně kostela), je degradován
dřevokazným hmyzem a plísní.

Restaurování oltáře vyžaduje dvouletou etapu, aby se v dostatečné míře dílo
dalo chemicky, konstrukčně a následně povrchově precizně opravit.

V L. etapě se nejprve citlivě demontuje obraz s rámem, řezby z architektury
oltáře a následně truhlář menzu se svatostánkem chemicky napustí a
konstrukčně zpevní' V této etapě by byl zrestaurován obraz s rámem a

demontovatelné řezby se svatostánkem. Řezby jsou po předběžném průzkumu

zlaceny prarným plátkovým zlatem na lesk a mat, též stříbrem na poliment,

technikou waschgold a obláčky přezlaceny hliníkem na olej. Zde je předpoklad
leštěné běli. Veškeré zlacení bude upřesněno po konzultaci se zástupcem NPÚ.
Následně řezbář u všech řezeb provede petrifikaci a nechá řádně dílo
vytvrdnout. ( Podrobný restaurátorský zámér řezbáře v příloze).

Po této akci mohou být zahájeny další restaurátorské práce a to tak, že po

rekonstrukční opravě truh!ářem lze restaurovat architekturu oltáře asi pět

metrů vysokou tj.: sejmutí nepůvodní polychromie, tmeleníretuše, celkové
sjednocení a voskování. Tyto práce by spadaly do 2. etapy restaurování.

V příloze rozpis cen truhlářských a řezbářských prací s restaurátorským
záměrem.



Ceny prací:

truhlářské a řezbářské včetně montáží a petrifikace 297 000,_Kč

restaurování obrazu včetně nového blint rámu 70 000,-Kč

pozlacovačské práce včetně drahých kovů 206 500,_Kč

kovářská oprava zámku a rniroba historického klíče 7 000,-Kč

restaurování papírového textu z rubu menzy 6 200,_Kč

restaurátorská zpráva 3 000,_Kč

Cena celkem 589 700,_Kč

V Kamenných Žehrovicích 3. L1. 2o2L Sylvie Kroupová


