Zápis z kontrolního dne v rámci výkonu dozoru podle § 29 odst. 2 písm. g a zabezpečení odborného
dohledu podle § 32 odst. 2 písm. g, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozd.
předpisů
Věc: Restaurování movité kulturní památky “hlavní oltář“, zapsané v ÚSKP ČR pod r. č. 36-1303,
která se nachází v interiéru nemovité kulturní památky „kostel Nanebevzetí Panny Marie“, zapsané
v ÚSKP ČR pod r. č. 68448/6-4573, Obec Horní Maršov, na pozemku parc. č. st. 1, k. ú. Horní
Maršov III
místo: Praha, Roztoky u Prahy
datum: 23. 6. 2015
přítomní: viz prezenční listina
omluveni: Blanka Tomková, MěÚ Trutnov
K dnešnímu dni bylo svoláno kontrolní místní šetření za účelem zjištění doposud provedených prací
na obnově výše uvedené kulturní památky.
rekonstrukce chybějící sochařské výzdoby:
Provádějící řezbáři představili prvotní modelační návrhy chybějících soch ve fázi rozpracovanosti
(pravý anděl na boku tabernáklu, letící andílek z pravé horní části retabula). Proporce a plastická
modelace vychází z dochované historické fotodokumentace. Bylo ujednáno, že ačkoliv je tělesná
anatomie originálních soch nepřesná, bude zcela dodržena a respektována. V rámci kontrolního dne
byly upřesněny některé detaily v modelaci, zejména pas, zalomení a pozice nohy, hmota rukou, hlavy,
draperie a vlasů spodního anděla u tabernáklu a pozice hlavy a těla u horního anděla oltářního
retabula. Práce na modelaci budou pokračovat dle dochované fotodokumentace, průběh bude
pravidelně dokumentován a zasílán elektronickou poštou NPÚ a vlastníkovi ke konzultacím.
oltářní architektura:
Oltářní architektura byla z části rozložena a transportována do atelieru restaurátora. Zde byly
provedeny zejména tyto práce:
- opakovaná fixace,
- očištění od atmosférických a dalších nečistot,
- celková petrifikace namáčením, popř. opakovaným nanášením štětkami,
- rozšířený restaurátorský průzkum, zejména zkoušky snímání druhotných povrchových úprav
(výsledky budou uvedeny v závěrečné restaurátorské zprávě),
- referenční plochy partií zlacení, stříbření a inkarnáty andílčích konzol.
Na základě doposud provedených pracích bylo ujednáno, že restaurování bude pokračovat etapou
dokončení petrifikace dřevní hmoty, snímáním druhotných povrchových úprav s důrazem na
uchování originálu, zejména případných lazurovacích laků na stříbření (mechanicky, chemicky),
opakovanou fixací rozvolněných povrchových úprav, doplněním klihokřídových podkladů,
polimentováním, položením zlatých a stříbrných plátků v kombinaci mat – lesk dle výsledků
rozšířeného průzkumu.
Vzhledem ke skutečnosti, že v minulosti byl oltář zcela nevhodně a razantně opravován (odstranění
klihokřídových tmelů se zlacením a jejich celoplošné nahrazení metalem na olej) bude muset dojít
k výrazným rekonstrukcím chybějících povrchových úprav. Tyto rekonstrukce budou materiálově a
technologicky vycházet z originálu. Předvedené referenční plochy zlacení, stříbření a inkarnáty jsou
vyhotoveny ve velice dobré kvalitě. Přítomní se shodli, že partie stříbření v mracích budou dále mírně
doretušovány ke zvýraznění intenzity lesku stříbrného plátku. Spodní zlacený nimbus je v současné
době ve fázi dokončením, v případě horního nymbu bude realizována celková rekonstrukce vzhledem
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k havarijnímu dochování historické povrchové úpravy. Na holubici Ducha svatého byla nalezena
leštěná běl ve značném rozsahu. Druhotné povrchové úpravy budou sejmuty, fixovány, retušovány a
prezentován originál. Na menze prokázal průzkum přítomnost barevné kombinace modrých a
červenohnědých malovaných mramorů v klihové barvě. Dále byly předvedeny dořezby chybějících
akantů, tyto práce jsou bez připomínek.
Na otočném válci svatostánku prokázal restaurátorský průzkum a následné práce přítomnost
stříbrného plátku a otisk symbolu kalicha z hostií a christologický symbol IHS. Tyto motivy byly
pravděpodobně pojednány barevnými lazurami (zelená, červená, zlatolak). Tato problematika bude
dále řešena, výsledné provedení bude konzultováno průběžně. Zlacené prvky svatostánku budou
nahrazeny ve značném rozsahu rekonstrukcemi (obdobná situace jako na horním nymbu).
Restaurátorské práce budou pokračovat petrifikací dřevní hmoty, opakovanou fixací rozvolněných
klihokřídových podkladů, snímáním druhotných povrchových úprav, dořezbou, doplněním
klihokřídových tmelů, retušemi a rekonstrukcemi zlacení a stříbření.
Následující kontrolní den bude svolán dle aktuálního stavu prací, nejpozději však v průběhu finalizace
sochařských modelů.

Sepsáno, hlasitě přečteno a odsouhlaseno dne 23. 6. 2015.

příloha: presenční listina
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Zápis z kontrolního dne v rámci výkonu dozoru podle § 29 odst. 2 písm. g a zabezpečení odborného
dohledu podle § 32 odst. 2 písm. g, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozd.
předpisů
Věc: Restaurování movité kulturní památky “hlavní oltář“, zapsané v ÚSKP ČR pod r. č. 36-1303,
která se nachází v interiéru nemovité kulturní památky „kostel Nanebevzetí Panny Marie“, zapsané
v ÚSKP ČR pod r. č. 68448/6-4573, Obec Horní Maršov, na pozemku parc. č. st. 1, k. ú. Horní
Maršov III
místo: Praha
datum: 4. 8. 2015
přítomní: viz prezenční listina
omluveni: Blanka Tomková, MěÚ Trutnov
K dnešnímu dni bylo svoláno kontrolní místní šetření za účelem zjištění doposud provedených prací
na obnově výše uvedené kulturní památky, a sice spočívající v realizaci modelů chybějících andělů.
Po vypracování a vyhodnocení rozšířeného restaurátorského průzkumu, který obsahoval mimo jiné
důkladný průzkum dochované fotografické dokumentace, bylo zjištěno, že původní podoba hlavního
oltáře byla bohatší o postavy dalších andělů a okřídlených duší. Na základě požadavku NPÚ bylo
ujednáno, že dojde k postupné modelaci chybějících, ale plánovaných andělů a hlaviček dle prvotního
restaurátorského záměru pana Daniela Talavery z roku 2008.
Ke dnešnímu dni proběhlo namodelování letících andílků a okřídlených duší z oltářní architektury
v základních proporcích a měřítkách, přičemž bylo v maximální možné míře respektováno originální
výtvarné provedení zjištěné z nálezové situace po vyhodnocení fotografického podkladu. Modelace je
realizována do modelářské hlíny na ocelovou nosnou konstrukci.
Po důkladném seznámení se s rozpracovanými díly byl konzultován další postup prací, zejména finální
modelace. V rámci kontrolního dne byly řešeny zejména jednotlivé detaily rozvržení těl a drobné
anatomické nepřesnosti, kterých je zapotřebí se vyvarovat. Všechny připomínky byly ze strany
zhotovitele akceptovány a budou zahrnuty do dalších prací. Na základě předloženého výsledku prací
však lze konstatovat, že je postupně docíleno požadovaných raně barokních tvarů a výtvarného
projevu neznámého autora originálu. Zejména některé úseky tváří a vlasů jsou velice uspokojivé.
Krom anatomických drobných korekcí a celkového rozvržení těl a hlaviček budou mírně korigovány
některá křídla a jednotlivé brky.
Následující kontrolní den bude svolán v další etapě modelačních prací, před finální fází odevzdání
hotové modelační práce.
Sepsáno, hlasitě přečteno a odsouhlaseno v Praze dne 4. 8. 2015.

příloha: presenční listina
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PREZENČNÍ LISTINA
k zápisu z kontrolního dne v rámci výkonu dozoru podle § 29 odst. 2 písm. g a zabezpečení
odborného dohledu podle § 32 odst. 2 písm. g, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve
znění pozd. předpisů
Věc: Restaurování movité kulturní památky “hlavní oltář“, zapsané v ÚSKP ČR pod r. č. 36-1303,
která se nachází v interiéru nemovité kulturní památky „kostel Nanebevzetí Panny Marie“, zapsané
v ÚSKP ČR pod r. č. 68448/6-4573, Obec Horní Maršov, na pozemku parc. č. st. 1, k. ú. Horní
Maršov III
místo: Praha
datum: 4. 8. 2015
přítomní:
Tomáš Pejřil, zodpovědný restaurátor

Ing. Pavel Mrázek, starosta, zástupce vlastníka

Mgr. Pavel Mach, NPÚ ÚOP v Josefově
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Zápis z kontrolního dne v rámci výkonu dozoru podle § 29 odst. 2 písm. g a zabezpečení odborného
dohledu podle § 32 odst. 2 písm. g, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozd.
předpisů
Věc: Restaurování movité kulturní památky “hlavní oltář“, zapsané v ÚSKP ČR pod r. č. 36-1303,
která se nachází v interiéru nemovité kulturní památky „kostel Nanebevzetí Panny Marie“, zapsané
v ÚSKP ČR pod r. č. 68448/6-4573, Obec Horní Maršov, na pozemku parc. č. st. 1, k. ú. Horní
Maršov III
místo: Horní Maršov
datum: 16. 9. 2015
přítomní: viz prezenční listina
omluveni: Blanka Tomková, MěÚ Trutnov
K dnešnímu dni bylo svoláno kontrolní místní šetření za účelem zjištění doposud provedených prací
na obnově výše uvedené kulturní památky (oltářní architektura na místě samém, část dekorativní
dřevořezby).
Na místě samém byl po postavení prostorového lešení proveden důkladný rozšířený restaurátorský
průzkum v celém rozsahu oltářní architektury, která nebyla demontována a přemístěna do atelieru
zodpovědného restaurátora. Výsledky rozšířeného průzkumu přinesly zejména tato zásadní zjištění:
- míra dochování originální povrchové úpravy (klihokřídové podklady, zlacení na lesk na červený
poliment) se dochovalo pouze v minimálním rozsahu, místy pouze zcela ve fragmentech, příčinou
absence je s největší pravděpodobností minulá úprava, kdy došlo k velice razantnímu a
nešetrnému odstranění této úpravy a nahrazení imitací zlacení ve formě bronzů,
- dochované klihokřídové vrstvy se místy velice silně sprašují, jsou vyšeptalé, s rozkladem pojivé
složky v podobě kostních a kožních klihů,
- oltářní architektura byla s největší pravděpodobností po vyhotovení dále mírně korigována, o
čemž svědčí ořezané partie akantových rozvilin u architektury a jejich přebarvení originální
povrchovou úpravou,
- již v předcházejících měsících byl zjištěn skutečný počet andílků a okřídlených duší (viz předchozí
zápisy),
- originální povrchová úprava se nesla v tmavém černohnědém monochromním odstínu s lehkými
žilkami, zlacení bylo realizováno na klihokřídovém podkladu na červený poliment na vysoký lesk a
mat, obláčky byly konturovány stříbrným plátkem a barevnou úpravou, centrální vnitřní část,
kterou překrývá z velké části zlacený nimbus, byl patrně druhotně pojednán jako pohled do krajiny
Krkonoš (identifikace Sněžky), jedná se o historicky cennou vrstvu výrazného stáří, oltářní mensa a
tabernákl jsou mladší vrcholně barokní, jejich povrchová úprava se nese v odstínech modrých,
růžových, nazelenalých a jemných krémových mramorovaných odstínech.
Po vyhodnocení rozšířeného restaurátorského průzkumu byl s výsledky seznámen vlastník a zástupce
NPÚ. Po provedené konzultaci a odsouhlasení upřesnění restaurátorských prací budou realizovány
tyto zásadní etapy:
- základní očištění od atmosférických a dalších nečistot,
- fixace rozvolněných klihokřídových tmelů,
- opakované fungicidní a insekticidní ošetření,
- opakovaná aplikace petrifikačního roztoku ze zadních a nepohledových partií,
- chemické naměkčení a mechanické snímání druhotných povrchových úprav, v případě potřeby
opakované (dle výsledků zkoušek rozpustnosti),
- drobné analogické dořezby,
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- revize, popř. lokální zpevnění nosné konstrukce,
- doplnění chybějících klihokřídových tmelů, v rozsáhlejších partiích dekorativní rozvilinové
akantové dřevořezby rekonstrukce,
- vyrovnání plastické modelace broušením, reparováním,
- lokální retuše a rekonstrukce zlacení na červený poliment s proleštěným do požadované „patiny
stáří“, rekonstrukce stříbření oblaků na olej s požadovanou „patinou stáří“,
- lokální barevné retuše a rekonstrukce monochromní mramorové úpravy,
- sejmutí nevhodných povrchových úprav na zadní skříňce,
- revize a konzervace kovářských prvků (panty, kličky, táhla).
Po vypracování a vyhodnocení rozšířeného restaurátorského průzkumu, který obsahoval mimo jiné
důkladný průzkum dochované fotografické dokumentace, bylo zjištěno, že původní podoba hlavního
oltáře byla bohatší o postavy dalších andělů a okřídlených duší. NPÚ na předešlém kontrolním dni
vzneslo požadavek na prověření možnosti dořezby dalších zjištěných chybějících detailů ve vztahu
k čerpání dotace z Norských fondů, zejména případného prodloužení termínu ukončení akce. Vlastník
se zavazuje, že tuto možnost prověří. V případě, že bude prodloužení termínu schváleno, bude
provedeno doplnění sochařské výzdoby v maximální míře do nejstarší doložitelné podoby dle
nalezených fotografických podkladů, tedy nad rozsah prací uvedených v restaurátorském záměru
pana Daniela Talavery z roku 2008. Modelační a řezbářské práce budou průběžně konzultovány se
zástupci státní památkové péče a vlastníkem tak, aby bylo nalezeno ideální řešení blížící se
v maximální možné míře originálu.
Průběh všech prací bude dle aktuálního stavu prací konzultován s vlastníkem a zástupcem NPÚ.
Následující kontrolní den bude svolán nejpozději před aplikací závěrečné konzervační vrstvy.
V případě analogických dořezeb a rekonstrukcí figurální výzdoby bude průběh prací konzultován,
zejména finální proporce a anatomické detaily, kadeře vlasů, stejně jako draperie. Kontrolní den
bude v tomto případě svolán nejpozději po dokončení první figurální dřevořezby, tak aby byl zjevný
rukopis a řezbářské schopnosti uměleckého řezbáře.

Sepsáno, hlasitě přečteno a odsouhlaseno v Horním Maršově dne 16. 9. 2015.

příloha: presenční listina
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PREZENČNÍ LISTINA
k zápisu z kontrolního dne v rámci výkonu dozoru podle § 29 odst. 2 písm. g a zabezpečení
odborného dohledu podle § 32 odst. 2 písm. g, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve
znění pozd. předpisů
Věc: Restaurování movité kulturní památky “hlavní oltář“, zapsané v ÚSKP ČR pod r. č. 36-1303,
která se nachází v interiéru nemovité kulturní památky „kostel Nanebevzetí Panny Marie“, zapsané
v ÚSKP ČR pod r. č. 68448/6-4573, Obec Horní Maršov, na pozemku parc. č. st. 1, k. ú. Horní
Maršov III
místo: Horní Maršov
datum: 16. 9. 2015
přítomní:

Tomáš Pejřil, zodpovědný restaurátor

Ing. Pavel Mrázek, starosta, zástupce vlastníka

Mgr. Pavel Mach, NPÚ ÚOP v Josefově
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