
KAPLE PANNY MARIE
Barokní v˘klenková kaple Panny Marie a protilehlá kaple sv. Cyrila a Metodûje 
(pÛvodnû sv. Jana Nepomuckého) jsou souãástí jednotného architektonického kon-
ceptu realizovaného v rámci barokní pfiestavby areálu kostela sv. Ondfieje ve Starém
Kolínû. Jedná se o památkovû a architektonicky nejv˘znamnûj‰í historick˘ objekt
v obci. V roce 2017, kdy byly obû kaple opraveny, si obec pfiipomnûla 750. v˘roãí
první písemné zmínky o kostele, a tedy i o obci Star˘ Kolín. 2. 12. 2017 byly kaple
slavnostnû vysvûceny.

Kaple byly ãásteãnû opraveny ve dvacát˘ch letech 20. století, kdy byly také do nik dru-
hotnû umístûny malby na plechov˘ch deskách, pocházejících dle pramenÛ z poslední
ãtvrtiny 19. století. Zatímco v západní kapli sv. Cyrila a Metodûje se malba na plechu
zachovala v pomûrnû dobrém stavu, v kapli Panny Marie se dochovala jen ãást zrezivûlé
plechové desky s nejasn˘m obrysem zbytku postavy. Pod demontovanou deskou pro-
kázal restaurátorsk˘ prÛzkum existenci fragmentu figurální nástûnné malby s v˘jevem
Panny Marie s JeÏí‰kem. Malba byla pravdûpodobnû vytvofiena nûkdy v druhé polovinû
19. století. Torzo malby bylo v záfií 2015 odbornû zakonzervováno, poté restaurováno
a vzhledem k havarijnímu stavu pÛvodní plechové desky s malbou i prezentováno. Pod
obrazem Cyrila a Metodûje nebyly nalezeny Ïádné zbytky star‰í v˘malby.
Obû v˘klenkové kaple jsou souãástí ohradní zdi areálu, která je zároveÀ zdí opûrnou –
úroveÀ terénu hfibitova, jenÏ se kolem kostela nachází (pohfibívalo se na nûm do roku
1909), je o cca 2 m v˘‰e, neÏ je úroveÀ okolní komunikace. Zdivo, ale pfiedev‰ím omítky,
jsou znaãnû naru‰eny vlhkostí a solemi (pfiedev‰ím dusiãnany z pÛvodního hfibitova).
Znaãnû naru‰ena byla i prejzová krytina koruny kaplí, ‰tukové architektonické ãlánky
a stejnû tak i zbytky pÛvodních maleb i novûj‰ích maleb na plechu.

POSTUP OPRAV
V kvûtnu 2015 vyhlásil Starokolínsk˘ okra‰lovací spolek (SOS) ve-
fiejnou sbírku. Obnova kaplí byla zahájena v kvûtnu 2016. Samot-
n˘m stavebním pracím pfiedcházela demontáÏ maleb na plechu,
zpfiístupnûní celé plochy kaplí pro odebrání vzorkÛ omítek, prove-
dení sond a vypracování restaurátorského prÛzkumu a zámûru. 
V záfií 2015 rozhodlo obecní zastupitelstvo obce Star˘ Kolín pod-
pofiit vefiejnou sbírku na opravu kapliãek ãástkou 70 000 Kã. 
Ve stejn˘ mûsíc provedla restaurátorka Zuzana Kufiátková odbor-
nou konzervaci malby v kapli Panny Marie.
Od fiíjna do prosince 2015 provádûla kolínská farnost práce na
drenáÏním odvlhãovacím systému zdiva. V kvûtnu 2016 byla 
zahájena stavební rekonstrukce. Vedle stavební opravy kaplí
probíhaly i ateliérové práce na restaurování plechového obrazu
sv. Cyrila a sv. Metodûje. 
V srpnu 2016 byl osazen schod u kaple Panny Marie pocházející
od kostela sv. Víta v Kolínû – Zálabí. 
12. srpna 2016 byl do vrcholu kaple Panny Marie osazen zrestau-
rovan˘, na hfibitovû nalezen˘ kovan˘ kfiíÏ, pro druhou kapli byla vy-
robena jeho kopie. 6. fiíjna 2016 byly dokonãeny restaurátorské
práce na medailonku kaple Panny Marie, za pomoci dobrovolníkÛ
byla odkopána zemina kolem kaple Panny Marie jako pfiíprava na
vydláÏdûní a na náklady obce byl zámûr realizován.
K 18. fiíjnu 2016 byla stavební rekonstrukce kaplí dokonãena.
V dubnu 2017 byl vytvofien medailon sv. Jana Nepomuckého na
kapli sv. Cyrila a Metodûje a v létû 2017 byly obû kapliãky doplnûny
o ruãnû kované mfiíÏky zhotovené Vítûzslavem Pánkem ze Starého
Kolína. 
Podrobnû je postup prací popsán na www.starykolin.cz, kde je
i bohatá fotogalerie.
Po nalezení fragmentu olejomalby v kapli jsme diskutovali o nûko-
lika moÏnostech fie‰ení: zrestaurování malby a její rekonstrukce

(tj. domalování), ponechání malby ve fragmentu tak, jak se docho-
val, nebo zhotovení nového obrazu na plechu na základû podkladÛ
z dochovan˘ch fotografií. Nakonec u památkáfiÛ pfieváÏil názor po-
nechat malbu ve fragmentu z dÛvodu zachování maximální auten-
tiãnosti památky.

FINANCOVÁNÍ OPRAV OBOU KAPLÍ
Vefiejná sbírka (stav ke 2. 12. 2017): 21 972 Kã
Pfiíspûvek obce Star˘ Kolín do vefiejné sbírky: 70 000 Kã
Grant z Fondu kulturního dûdictví Nadace Via: 40 000 Kã
Program ORP Ministerstva kultury: 160 000 Kã
Pfiíspûvek firmy Geotek do vefiejné sbírky: 50 000 Kã
Farnost Kolín z vlastních zdrojÛ (dle smlouvy o spolupráci): 70 000 Kã
Celkem 411 972 Kã
Z toho témûfi 300 000 Kã pouÏito na opravu kaplí, zbytek vyuÏit
v roce 2018 na opravu barokních bran.

Ohradní zeì s kapliãkami byla spolu s kostelem sv. Ondfieje a már-
nicí zapsána do Ústfiedního seznamu nemovit˘ch kulturních pa-
mátek âR 3. kvûtna 1958 pod rejstfiíkov˘m ãíslem 40130/2–853.

Restaurátorské práce: Zuzana Kufiátková, BcA.
Stavební obnova: firma Ing. Vojtûch Král 
Kované mfiíÏky: Vítûzslav Pánek
Restaurování a repase kfiíÏkÛ: Jan Pfiibyl

Podûkování patfií obci Star˘ Kolín, ¤ímskokatolické farnosti Kolín,
restaurátorce Zuzanû Kufiátkové, Vojtûchu Královi a Vítku Pánkovi,
firmû Geotek, Nadaci Via, památkáfikám Hanû Madûrové a Dorotû
Havlíkové z Národního památkového ústavu a Janû Pe‰íkové
z Mûstského úfiadu Kolín, a v‰em, ktefií pfiispûli do vefiejné sbírky
nebo pfiiloÏili ruku k dílu v rámci dobrovolné pomoci.

PÛvodní kfiíÏek z kaple nalezen˘ na hfibitovû

V˘sek ãásti nástûnné malby symbolicky vyobrazující Nejsvûtûj‰í Trojici

Restaurovan˘ medailon

Ruãnû kovaná mfiíÏka vycházející z tvarosloví barokních bran

Viditelná postava P. Marie na malbû na plechu
(1943; vidût je i pfiipravená dlaÏba na komunikaci)

Stav kapliãky s malbou na plechové
desce v roce 1962

Kapliãka pfied opravou (2014)
Stav kaple k 18. 10. 2016
po dokonãení stavební rekonstrukce

Uprostfied oprav – kaple s novou omítkou,
bez kfiíÏku a pfied restaurováním medailonu

Schod z kostela sv. Víta v Kolínû Zálabí

Obnovená kaple vãetnû mfiíÏky (2017)


