
~

.".>
NÁRODNí PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNí ODBORNÉ PRACOViŠTĚ
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Hamr na Jezeře, socha Pieta, p.p.č. 900/4 , k.ú. Hamr 'na Jezeře, okres Česká Lípa
písemné vyjádření k restaurování kulturní památky

Vyjádření dle ust. § 14 zákona Č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Na základě Vaší žádosti ze dne 5.9.2008 čj. MUCL/69518/2008, která nám byla doručena dne
8.9.2008, o písemné vyjádření k údržbě sochy Piety, která se nachází k.ú. Hamr na Jezeře a je kulturní
památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rej. číslem 54585/5-2943 Vám
sdělujeme následující.

Odborný pracovník NPÚ úop v Liberci posoudil stav uvedené památky a možnost její celkové
obnovy.

Socha Piety se v současnosti nachází v areálu státního podniku Diamo, na nevyužívaném pozemku za
oplocením. Původně se v této lokalitě nacházela stará cesta spojující Hamr na Jezeře a Útěchovice. Přesná
datace této raně barokní plastiky není doložena. V Uměleckých památkách Čech je uvedena datace 1640
bez další bližší specifikace a uvedení pramene. Na soklu se nedochoval ani v torze žádný nápis, z kterého
by bylo možné tuto skutečnost ověřit.

Socha Piety vychází z tradice pozdně gotických Piet. Sedící postava Panny Marie má přes klín
uloženo tělo Krista. Levá ruka P. Marie spočívá na bezvládném těle Krista, pravou rukou jej podpírá pod
zády. Socha Piety byla v minulosti výrazně poškozena, když byla odlomena hlava Panny Marie. Plastika
je umístěna na vysokém hranolovém podstavci s nízkou hlavicí. Na podstavci se nacházejí zrcadla
s konkávně vlomenými rohy.

V současnosti je stav uvedené kulturní památky havarijní. Památka je mechanicky poškozena, silně
napadena mikroorganismy a nachází se v prostoru, kde je ohroženajejí podstata (s.p. Diamo se o památku
ani její okolí nestará, plot je poškozen a hrozí zničení památky). Vzhledem ke stavu památky je nutné
provést bezodkladně komplexní restaurátorský zásah.

Národní památkový ústav úop v Liberci doporučuje provést restaurátorský zásah za těchto podmínek:

1) veškeré práce bude provádět osoba s příslušným povolením MK ČR pro restaurování
nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene (kód třídníku 2b)

2) před započetím restaurátorských prací bude restaurátorem celá kulturní památka rozebrána, při
rozebírání bude provedena pečlivá dokumentace jednotlivých částí, rozebrané části budou
umístěny v suchém prostředí

3) na základě prohlídky bude vypracován podrobný restaurátorský průzkum, před
zahájením restaurátorských prací bude s návrhem restaurování a restaurátorským návrhem
seznámen odborný pracovník NPÚ úop v Liberci
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4) v rámci zásahu bude vytvořena základová betonová deska, na níž bude následně zrestaurovaná
památka umistěna

5) jednotlivé části památky budou očištěny od mechanických depozit a mikroorganismů, kámen
bude zpevněn organokřemičitým zpevňovačem, rozsah doplňků z umělého kamene bude'
konzultován s odborným pracovníkem NPÚ úop v Liberci

6) pokud nebude zjištěna historická fotodokumentace nebude doplňována hlava Panna Marie;
v případě, že bude fotodokumentace dohledána bude vytvořena kopie hlavy z umělého
pískovce

7) památka bude ošetřena biocidními přípravky, požití hydrofobizace doporučujeme pouze na
vlastní plastiku

8) z celého průběhu akce bude vypracována restauráterská zpráva v rozsahu stanoveném § 10
odst. 4 písmeno a-h) vyhlášky 66/88 Sb. včetně fotodokumentace, jejíž jedno paré obdrží
zástupce NPÚ, územní pracoviště v Liberci

Národní památkový ústav úop v Liberci byl seznámen se záměrem vlastníka provést transfer
památky. V případě, že bude Ministerstvem kultury ČR tento transfer povolen, doporučuje
časově sladit transfer a restaurátorské práce na památce.

Poznámka: "S odkazem na zákony Č. 18/2004 Sb. a Č. 20/1987 Sb., ve znění účinném k 1.5.2004
upozorňujeme, že území České republiky může restaurování kulturní památky ve vymezeném rozsahu
provádět pouze občan ČR, který je držitelem příslušného povolení k restaurování jemu uděleného
Ministerstvem kultury, nebo státní příslušník jiného členského státu EU než České republiky, pokud mu
byla Ministerstvem kultury uznána odborná kvalifikace a jiná způsobilost a zároveň uděleno povolení
k restaurování v příslušné specializaci anebo státní příslušník jiného členského státu EU než České
republiky, který restaurátorskou činnost provádí ojediněle nebo docasue Cl T ;,vuldUU s U:;U1Ilu ením §
14b odst.2 zákona o státní památkové péči svůj záměr provést restaurování oznámil Ministerstvu kultury
nejméně 30 dnů před zahájením prací."

Poučení: Toto vyjádření nenahrazuje závazné stanovisko Městského úřadu v České Lípě.

S pozdravem

Ing. Hana Luštická
vedoucí odboru pp
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