Oprava nemovité kulturní památky kašny se sochou Svatopluka
Kulturní památka kašna se sochou Svatopluka se nachází na parc. č.
113/5, k.ú. Loštice, v centrální části nám. Míru v Lošticích. Památka je
evidována v Ústředním seznamu kulturních památek pod č. 22170/81002. Jedná se o obdélníkovou kamennou nádobu s profilovanou vnější
stěnou. Uprostřed nádoby je osazena odstupňovaným podstavcem
s reliéfem lva, jemuž z tlamy vyvěrá vodní proud. Na rozšířené hlavici
podstavce stojí socha Svatopluka v nadživotní velikosti. Postava je
v kontrapostu, předkloněná, v rukou na levé straně drží svazek prutů, na
hlavě má korunu a celá zadní strana postavy je krytá pláštěm. Kamenická
práce z roku 1859 je dílem maletínského kameníka Steigera a sochaře Rottra z Orlice u Králík.
Kulturní památka prošla rozsáhlou rekonstrukcí naposledy v letech 2001-2002, a to pod vedením
restaurátora Bohumila Teplého. Při této opravě byla demontována i socha a podstavec a provedena
oprava dna položením nového spádového betonu, vodorovné izolace, potěru a následně nové
kamenné dlažby z božanovského pískovce. Z důvodu výskytu úniku vody, netěsností nádoby, byla
v roce 2017 zpracována koncepce opravy nádoby, která počítala s demontáží obvodového schodu a
některých bloků kašny. Tato koncepce však přinášela riziko, že „otevřením“ kašny se objeví další
problémy, které budou finančně nákladné. Na základě vlastních zkušeností představil zpracovatel
restaurátorského průzkumu, Mgr.A. Jiří Finger, v roce 2020 nové řešení, vyložit nádobu olověnou
vanou, které bylo pro město finančně zajímavější variantou, z pohledu výše předpokládaných nákladů
na opravu. Tento návrh byl posvěcen rozhodnutím Městského úřadu Mohelnice, úseku státní
památkové péče (Odbor stavebního úřad), čj. MUMO-OSU/3551/21.
Na základě výše popsaných skutečností město Loštice sjednalo se subjektem SOCHAŘI, v.o.s., IČ
25391321, se sídlem Hodolanská 805/30, 779 00 Olomouc, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
kompletní restaurování předmětné nemovité kulturní památky, a zažádalo o poskytnutí dotace
z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2021, z dotačního programu s názvem Program památkové
péče v Olomouckém kraji v roce 2021, dotační titul Obnova kulturních památek. Předpokládané
náklady na restaurátorské práce činí 469.000,- Kč bez DPH, příkladem se jedná o náklady zejména na
čištění, výměnu poškozeného prstu, zajištění prasklin, doplnění chybějících partií, ošetření kovových
prvků, zhotovení a ukotvení vany, plastické a barevné retuše.
Akce obnovy nemovité kulturní památky je v roce 2021 realizována s využitím příspěvku
poskytnutého Ministerstvem kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo
kultury České republiky, se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118
00 Praha 1 – Malá strana, poskytuje na základě rozhodnutí
účelový finanční příspěvek ve výši 200.000,- Kč.
Za finanční pomoc při obnově nemovité kulturní památky
děkujeme.

