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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého jde do další etapy 

 

Po úspěšně dokončených prvních etapách rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého 

přichází na řadu další. Dosud bylo za stavební práce vynaloženo přes 7,3 mil. korun a 

letos je v rozpočtu města přiděleno na obnovu kaple 4,2 mil. korun. Cílem této etapy 

bude odvlhčení spodní části stavby (základy a navazující zdivo), zajištění statických 

poruch zdiva, terénní úpravy a s tím spojené odvodnění stavby do dešťové kanalizace. 

 „Město pracuje na tom, aby se Kaple sv. Jana Nepomuckého stala důstojným kulturním 

objektem a hlavně součástí běžného městského života. V budoucnosti bychom objekt chtěli 

zrestaurovat a tato etapa je dalším krokem k naplnění tohoto záměru,“ vyjádřil se starosta  

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  

Gotická kaple je poslední dochovanou stavbou po zrušeném dominikánském klášteře (1785) a 

jedná se o architektonicky velmi cennou stavbu, která navíc nabízí vynikající akustiku. 

Hlavním cílem do budoucna je provedení stavebních úprav kaple za účelem vybudování 

multifunkčního kulturního sálu pro komorní koncerty, vernisáže, výstavy a její propojení s 

vedlejší budovou Hálkova městského divadla. 

Celkové práce na obnovu kaple sv. Jana Nepomuckého byly rozpočtem v dokumentaci pro 

výběr zhotovitele vyčísleny na zhruba 23,5 mil. korun včetně DPH, což je částka, kterou 

Město Nymburk není schopno uhradit jednorázově, proto byla realizace obnovy rozčleněna na 

jednotlivé etapy.  

V roce 2012 započaly stavební práce na celkové opravě střechy. Opravil se historický krov, 

vyměnila střešní krytina a klempířské prvky. V dalším roce následovala oprava stěn a kleneb, 

která vyžadovala i časově náročnější restaurátorské práce a byl proveden průraz klenbou pro 

budoucí točité schodiště z kruchty do krovu. Dosud bylo za stavební práce vynaloženo přes 

7,3 mil. Kč. V loňském roce bylo zásadní zejména vypořádaní smluvních závazků mezi 

zhotovitelem stavebních prací a městem Nymburk. 

Na letošní rok je v rozpočtu města přiděleno k předmětné akci 4,2 mil. Kč a nyní se připravuje 

aktualizace projektové dokumentace na odvodnění okolí kaple, která bude podkladem pro 

výběr zhotovitele v rámci samotné realizace.  Ve středu 31. 08. 2016 je plánovaná schůzka s 

projektantem v místě stavby za účelem objasnění změn a zadání projektových prací. Vlastní 

realizace by měla proběhnout na přelomu letošního a příštího roku. 
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