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ZA ZDMI AMBITŮ na Zelené hoře je vidět kus práce. Restaurovaný kostel se stále více přibližuje původní santiniovské podobě. Přes poutní loučku navede poutníky
do chrámu bílá dlažba.
Foto: Lenka Kopčáková

Památka UNESCO získává původní podobu
Žďárská památka UNESCO,
barokní poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře,
prochází postupnou obnovou a
již se ukazují její původní rysy.
� Lenka Kopčáková
Návrat areálu do původní santiniovské podoby si vzala za cíl Římskokatolická farnost Žďár 2. Od konce léta 2014 je správcem vzácného
areálu. Tehdy památku převzala od
Národního památkového ústavu.
Poutní kostel ještě koncem 18. sto-

letí přišel kvůli rozsáhlému požáru
o střechu, hrozil jeho zánik. Farnost
zorganizovala sbírku na jeho záchranu. Během minulých století stavba
prošla opravami, které změnily např.
tvar oken i původní výzdobu areálu.
Celková obnova interiéru i exteriéru kostela a jeho nejbližšího okolí
běží od roku 2017. Cílem je záchrana kulturního dědictví, které tato
unikátní barokní stavba představuje.
Realizace projektu má stát nejméně 62 mil. Kč. Farnost na ni získala
dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu ve výši 42,7

mil. Kč.
V tuto chvíli je již na restaurování chrámu odvedeno obrovské
množství práce. Více pro ŽN přibližuje kastelánka poutního areálu
Michaela Kokojanová.
Jak říká, opravy probíhají dle harmonogramu a nyní se pracuje hlavně
v ateliérech a dílnách, protože v kostele je zatím nízká teplota. Ta technologicky nedovoluje pokračovat.
„V ateliérech se pracuje na restaurování sochařské výzdoby. Tuto část prací provádí Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku. V nedalekém Březí

nad Oslavou vznikají pod dohledem
akademického malíře Tomáše Rafla
dlaždice podlahy,“ říká.
Ambity zůstávají otevřené, tak si
lidé mohou prohlédnout upravený
venkovní prostor, kde staletí předtím býval hřbitov.
Terén byl srovnán a upraven koncem loňského roku. Dnes je poutní
loučka připravena k osetí travou. Jen
co se oteplí.
„Na počasí je závislé i dokončení výmalby interiéru. Velká část byla
hotova před koncem minulého roku.
(Pokračování na str. 2)

