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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Do kaple se dnes vrátil její patron Jan Nepomucký na obrazu 

Oltářní obraz Josefa Vojtěcha Hellicha sv. Jan Nepomucký Almužník z roku 1860 se dnes po 

mnohaletých snahách přesunul z kostela sv. Jiljí zpět do kaple sv. Jana Nepomuckého. 

Jedná se o olej na plátně. Obraz pod dohledem restaurátorů přestěhovala specializovaná 

firma.  

„Oltářní obraz mučedníka a zemského patrona Jana Nepomuckého vracíme zpět do kaple 

v době, kdy je hotova většina stavebních prací. S třímetrovým uměleckým dílem ve zlaceném 

rámu, vážícím sedmdesát kilogramů, dnes manipulovalo šest mužů ze specializované firmy. 

Zabalený jej převezli nákladním autem z kostela do kaple. Zde jsme kvůli jeho instalaci museli 

nechat kolem oltáře postavit lešení. Po letech je tedy obraz zpátky na původním místě,“ 

popsala akci místostarostka Stanislava Tichá.  

Před instalací obraz očistila a zkontrolovala restaurátorka Eva Kolmanová, která také během 

prázdnin provedla konzervační zásah na samotném oltáři. Na stěhování dohlíželi odborníci 

z Diecézního konzervátorského centra.  

Obraz městu dočasně zapůjčila Římskokatolická farnost Nymburk. Smlouva s farností je 

uzavřena do roku 2027, je ale možné ji prodloužit.   

Návštěvníci uvidí obraz při mnoha akcích, které v kapli pořádá město a Nymburské kulturní 

centrum. Konají se zde nejen koncerty, výstavy a svatby, ale letos zde vedení města 

předávalo vysvědčení maturantům a loučilo se s předškoláky.  

Práce v kapli budou pokračovat i příštích měsících a letech. „Aktuálně se zpracovává projekt 

na osvětlení, v plánu je nákup židlí, zpřístupnění klenby, je nutné restaurovat kazatelnu 

a další,“ vypočítala místostarostka Stanislava Tichá, která také věří, že díky postupné péči 

města se kaple sv. Jana Nepomuckého stane vyhledávaným kulturní stánkem. 

V neděli 11. září vzdáme poctu nymburskému měšťanovi a mecenáši Janu Nepomuku 

Zedrichovi (1793–1873) při příležitosti návratu původního oltářního obrazu sv. Jana 

Nepomuckého od Josefa V. Hellicha. Bohoslužba se koná od 17 hodin, následovat bude od 18 

hodin koncert pro dvoje housle a klavír Romantické houslové sonáty a skladby. Nejkrásnější 

romantické melodie zazní v podání houslistů Martiny Včelákové a Jakuba Junka za 

doprovodu klavíru zahrají skladby J. Brahmse, B. Smetanu, A. Dvořáka a dalších.  
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