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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Kaple sv. Jana Nepomuckého má nově zrestaurovanou balustrádu  

Špatný a nevzhledný stav balustrády přímo před hlavním oltářem kaple sv. Jana 

Nepomuckého vyžadoval celkové restaurování. Po úspěšném zrestaurování barokních 

intarzovaných dveřích v prosinci loňského roku došlo i na zmíněnou mramorovou 

balustrádu. Vše probíhalo pod dohledem památkářů a města Nymburk.   

„Investice do jedné z nejcennějších staveb města jsou dlouhodobě naší prioritou. Začali jsme 

generální opravou střechy, obnovou pláště budovy, ostěním oken a restaurováním barokních 

dveří v prosinci 2016 a nyní došlo i na mramorovou balustrádu. Zbývá ještě poslední etapa, 

kterou je obnova interiérů. Doposud Město do kaple investovalo přes 11 mil. Kč a nyní se k 

tomu přidá probíhající odvodnění kaple,“ informoval starosta PhDr. Pavel Fojtík. 

Celkovým zrestaurováním prošla balustráda před hlavním oltářem kaple sv. Jana 

Nepomuckého. Ta je zapsanou památkou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek ČR a nacházející se v památkově chráněném území - městské památkové zóně 

Nymburk. Městu se podařilo za finančního přispění MK ČR v loškém roce zrestaurovat 

barokní intarzované dveře a v letošním roce mramorovou balustrádu. 

Vlastní restaurování spočívalo v šetrném čištění balustrády a demontovaných částí, odstranění 

dožilých tmelů, zpevnění korodujících částí a trhlin, lepení uvolněných fragmentů, vyplnění 

trhlin minerálním tmelem, plastickém doplnění, osazení na minerální tmel s nekorodujícími 

čepy, obnově spárování, v provedení lokální barevné retuše, převoskování a leštění celé 

balustrády. Důraz byl kladen na maximální možné zachování originálních prvků. 

Dokumentaci k restaurátorskému záměru zpracoval pan Josef Pospíšil, akademický sochař a 

restaurátor.  

Město však pokračuje dál v úpravách kaple a během prosince bude končena další etapa 

rekonstrukce. Cílem této etapy je odvlhčení spodní části stavby (základy a navazující zdivo), 

zajištění statických poruch zdiva, terénní úpravy a s tím spojené odvodnění stavby do dešťové 

kanalizace a instalace venkovního osvětlení v chodníčku okolo kaple. Vydlážděn bude nejen 

chodníček, ale i nová přístupová cesta ke vchodu.  

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 a výstavy. 
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