
                                                                                           Ing. Jiří Stýblo restaurátor nábytku 
                                                                                            Příkopy č.p.100/II.  Sušice 342 01  
                                                                                                           tel. 723879839
                                                                                                           styblo@iol.cz
                                                                                                                  licence MK 11435/97 ze dne 16.10. 1998 

                                           RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

      OBJEDNAVATEL                      ŘK farnost  arciděkanství Nepomuk
 
      OBJEKT RESTAUR.                  Vrata  do ulice, nalevo od hlavního vchodu  

      INV. ČÍSLO                                                                                                                      

      UMÍSTĚNÍ                                    Nepomuk

      ČASOVÉ ZAŘAZENÍ                  1738 (vysvěcen kostel)  

      PROVENIENCE                           Čechy     

      MATERIÁL                                   borovice 
      
     
      ROZMĚRY                                    155 x 255  (cm) 
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Kostel sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk
Vrata  do ulice, nalevo od hlavního vchodu  

 1. Popis před restaurováním. 
  
     Venkovní   dveře  pro  vstup  do  ohrazených  prostorů  kolem  kostela   .  Dveře  jsou 
dvoukřídlé, z jehličnatého dřeva., deskové konstrukce,  původní, pocházející z doby vzniku 
tohoto kostela. Z lícové strany přebití prkny napodobující žaluzie.
  Levé dveře  mají částečně dochovaný nefunkční zámek, hlavní desky jsou ve spodní části 
zdevastované houbou. Kování silně napadené rzí. Desky rozklížené.

2.Vlastní  restaurování     
      Demontáž  kování a zámku. Sejmutí barvy z rubové strany . Prkna z lícové strany byli 
přibity hřebíky, které z druhé strany byly zahnuty.  Aby nedošlo k poškození dřeva, všechny 
hřebíky bylo nutné nalézt a narovnat, poté jsem je zarazil a za vylezlé hlavičky vytahal. Pod 
prkny jsem nalezl jasné známky toho,že prkna nebyla ničím kryta a kování byla umístěna 
přímo na deskách křídla. Proto bylo požádáno o změnu restaurátorského záměru. Vyjmutí 
svlaků,  Dočištění  desek z obou stran,  jejich sklížení,  vysazení  poškozených míst.  Sanace, 
petrifikace.   Opatrné přehoblování celého povrchu lícové strany, vybělení dřeva, vytmelení. 
       Napuštění fermeží 2x,  nátěr řídkým šelakem 2x  vrchní akrylátový transparentní lak 1x 
z lícové strany, z rubu zavoskováno..

      Panty a horní závora  očištěny. Zrestaurování a doplnění zámku, nová spodní závora ( Jan 
Zoubek Sušice)
     Hlavy šroubů a kování z lícové strany jsem nechal pocínovat. 
      Zkompletování vrat, jejich osazení.

Použitý materiál

                Líh, klíh, šelak, křída, včelí vosk, terpentýn, lněná fermež .
                 Petrifikace- kalafuna v toluenu
                 Sanace – Lignofix E- profi             
       Ve spodní části při vysazování poškozených částí použito lepidlo Icema. Na konstrukční 
spoje pouze kostní klíh.

V Sušici 30.11.2009                                                         ………………………………………
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                                        Lícová a rubová strana před restaurováním

                                          Zámek před restaurováním



                                  Otisky kování nalezené pod prkny

                                             Křídlo z obou stran před lakováním



                                                       Zámek po restaurování

                                         Rubová a lícová strana po restaurování


