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Restaurovanf zhruba 50 met
ru ctverecnfch maleb v interie
ru unikatnf Ocistcove kaple, 
soucasti piaristickeho chramu 
v Litomysli, je u konce. V ram
ci teto jiz tretf etapy obnovy 
pamatky byly opraveny malby 
na severozapadnf stene kaple 
a souvisejfcfch okennfch 
a dvernfch spaletach, na jihovy
chodnf stene a na stene jihoza
padnf s dvernf spaletou smerem 
do kostela. 

,Snazili jsme se co nejvfce 
navazat na predchozf etapy pro
vadene fakultou restaurovanf 
v minulem desetiletf, aby bylo 
vysledne pusobeni maleb jed
notne. I presto j sme ale proved
li drobne upravy postupu, na
prfklad ke zpevnenf maleb byly 
pouzity vapenne nanosuspen
ze, tedy velmi modernf kon
zervatorsky material, jehoz vy
zkumem se na fakulte zabyva
me jiz asi 10 let. Je zajfmave, ze 
tento material byl v Ocistcove 
kapli zkousen jiz v roce 2008, 
ale pro male zkusenosti bylo 
tehdy od jeho pouzitf upuste
no," rekl k problematice restau
rovanf Jan Vojtechovsky, ve
doucf Atelieru restaurovani 

a konzervace nastenne malby 
a sgrafita Univerzity Pardubice. 

Na restaurovanf nastennych 
maleb, odstranovanf necistot 
a oprave sten pracovali studenti 
i pedagogove fakulty od pro
since 2017. 

Ocistcova kaple byla dosta-
v v v . v 

vena a vysvecena zreJme v roce 
1732, vyzdoba je take z tohoto 
obdobf. Kaple slouzila verfcfm 
jako mfsto pro konanf msf za 
zemrele a k modlitbam za jejich 
duse, ktere mely ukratit jejich 
cas straveny v ocistci. 

Kvuli tomu rna Ocistcova 
kaple unikatnf vyzdobu, na 
zdech navstevnfci najdou pri
pomfnky konecnosti pozem
skeho zivota - lebky, plazy, 
kosti a dalsf motivy spojene se 
smrtf. Obrazy na stenach 
a stropu mely ve verfcfch vyvo
lat pvokoru a sebereflexi. v ram
ci Ceske republiky se jedna 
0 jednu z mala takto vyzdobe
nych kaplf. 

Prace za 412 tisfc korun z po
loviny hradil Pardubicky kraj, 
druhou cast dodalo mesto Lito
mysl. ,V soucasne dobe restau
ratori jednajf s mestem 0 finan
covanf oprav poslednf casti 
kaple," doplnila mluvcf mest
skeho uradu Jana Bisova _ 



Litomysl 

Restauratoti 
obnovili vYzdobu 
OCistcove l<aple 

Tym odbornil<li Fal<ulty restaurova
ni Univerzity Pardubice, l<tery se 
venoval vnitfni vYzdobe unil<atni 
Ocistcove l<aple, dol<oncil restauro
vani asi 50 metru ctverecnich ma
leb. Jednalo se jiz o tfeti etapu po
dobneho zasahu usl<utecnenou po 
roce 1990 v l<apli nalezici l< piaris
ticl<emu chramu. Byly opraveny 
malby na severozapadni stene l<ap
le a souvisejicich ol<ennich a dver
nich spaletach, na jihoyYchodni Ste
ne a na Stene jihozapadni S dvefni 
spaletou smerem do l<ostela. Nal<la
dy dosahly 412 tisic l<orun. Ocistco
va l<aple byla dostavena a vysvece
na zfejme v roce 1732, vYzdobaje 
tal<e z tohoto obdobi. I<aple slouzi
la veficim jal<o misto pro l<onani 
msi za zemfele a l< modlitbam za je
jich duse, l<tere mely ul<ratitjejich 
cas stravenyv ocistci. (dp) 
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Tým odborníků Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, který se věnoval vnitřní výzdobě 
unikátní Očistcové kaple, dokončil restaurování asi 50 metrů čtverečních maleb. Jednalo se již o třetí 
etapu podobného zásahu uskutečněnou po roce 1990 v kapli náležící k piaristickému chrámu. Byly 
opraveny malby na severozápadní stěně kaple a souvisejících okenních a dveřních špaletách, na 
jihovýchodní stěně a na stěně jihozápadní s dveřní špaletou směrem do kostela. Náklady dosáhly 412 
tisíc korun. Očistcová kaple byla dostavěna a vysvěcena zřejmě v roce 1732, výzdoba je také z tohoto 
období. Kaple sloužila věřícím jako místo pro konání mší za zemřelé a k modlitbám za jejich duše, 
které měly ukrátit jejich čas strávený v očistci. 
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