Oltář sv. Anny, movitá kulturní památka, r. č. 20540/4-649 (34-937)
Oltář je umístěn na jižní straně lodi je rokokový z doby kolem roku 1750, Je tvořen nikou se
sloupy . Na jednoduché blokové římse stojí tabernákl skříňového typu s volutovými výběhy
po stranách. Má hladká, zlacená dvířka a segmentovou římsu se zvlněnou stříškou. Oltářní
retabulum je neseno dvěma hladkými kompozitními sloupy, které stojí na zvlněných soklech,
z nichž levý je zdoben reliéfem sv. Magdaleny v rokajovém rámci a pravý reliéfem
poustevnického světce ve stejném rámci. Na stejných soklech jako sloupy stojí po jejich
stranách dvě plastiky světic v bohatě zlacených rozevlátých rouchách. Vpravo je to sv.
Barbora s kalichem a věží. Vlevo světice s praporem a palmovou ratolestí. Uprostřed v nice
sousoší sv. Anny Samotřetí. Na soklu sedí sv. Anna s Ježíškem na kolenou. Na hlavě má
zlacenou roušku a dlouhý, zlacený plášť má zřasen na kolenou. Vedle ní vpravo postava
Panny Marie v dlouhém, bohatě zlaceném rouchu.

Po stranách andělé sedící na obláčcích.

Na římse retabula jsou plastiky šesti andělů, kteří obklopují patrový nástavec. Andělé hrají
z leva na harfu, violu, další zpívá zbývající hrají na fagot, loutnu a housle. V oltářním nástavci
je obraz Nejsvětější Trojice. Na vrcholu nástavce plastika anděla hrajícího na kotle.
V současné době je oltář kompletně demontován a umístěn v prostorách patřících městu
Kynšperk nad Ohří.
Tento oltář je příkladem, kde vnější krásná a cenná výzdoba oltáře zcela nekoresponduje
s konstrukční stránkou tělesa oltáře. Oltář je poddimenzován v materiálu a též původní spoje,
provedené na hřebíky, jsou z dnešního hlediska nedostatečně pevné, i vzhledem k odstupu od
doby vzniku a zákonité degradaci dřeva. Další „ranou“ pro tento oltář byla „oprava“ někdy
v minulosti, kdy se dřevěné části „zpevnily“ dávkou továrně zhotovených hřebíků. Oltář je
třeba po statické stránce z vnitřní nepohledové strany doplnit podpůrnou konstrukcí spojenou
s vnějším pláštěm oltáře, která místy převezme, či doplní svislé konstrukční zatížení oltáře. Je

zcela nutné, zrekonstruovat horní římsu, která z hlediska pevnosti je ve zcela nevyhovujícím
stavu. Totéž se týká spodní části u mensy, kde vlivem vlhkosti došlo k totálnímu narušení
konstrukce, včetně stupínku, který bude třeba zcela rekonstruovat s návazností na obvodovou
balustrádu oltáře. Středová nika tělesa oltáře byla připevněna pouhými čtyřmi hřebíky
v rozích, což bylo velmi odvážné řešení. Tato část je ve velmi špatném technickém stavu, kdy
jednotlivé části prken tvořících půlkruhový půdorys, drží „silou vůle“.Hlava oltáře nad římsou
má též nezvyklé konstrukční řešení, kdy boky, které tvoří vodorovná prkénka, vytvářející
esovité prohnutí, jsou připevněny pouze v přední části hlavy a vzadu u zdi jsou volná. Chybí
zde jakákoli žebra převazující tuto konstrukci. Toto je třeba vyřešit vsazenými žebry z vnitřní
nepohledové strany. Taktéž je třeba provést řádné upevnění vrcholového obrazu do tělesa
hlavy oltáře a všech plastik umístěných na oltáři. Podle nalezených útržků novin, sloužících
jako ucpávka trhlin a zasádrovaných, probíhala zřejmě poslední velká oprava v době těsně
před první světovou válkou a je stavem a technikou shodná jako u oltáře hlavního. (podle
nálezů na hlavním oltář v roce 1913) Proto i restaurátorský záměr a postup je shodný jako u
hlavního oltáře to se týká i velmi bohatého zlacení řezbářské a sochařské výzdoby. Tj. bude
zřejmě prezentováno řešení z roku 1913. Současná polychromie oltářní architektury imitující
mramor v barevnosti červenohnědé a zelené je pozdější, její stav je velmi špatný, vrstva je
nekvalitní, nelze restaurovat. Sochařská a řezbářská výzdoba oltáře je zdobena technikou
polimentového zlacení plátkovým zlatem v kombinaci matového a leštěného provedení.
Zlacení je silně znečištěno, v dolních partiích oltáře poškozeno otěrem, křídové podklady
uvolněné, místy opadané, celkově poškozeny vlhkostí. Po základním očištění zlacení, bude
provedena petrifikace a zpevnění solakrylem. Poté vyčištění a přeleštění zlata. Opadaná místa
vytmelena a opatřena novými křídovými podklady. Po jejich vybroušení nanesen poliment a
provedeno nové pozlacení plátkovým zlatem. Nově pozlacené prvky vzhledově přizpůsobeny
původnímu zlatu. Tento oltář bude třeba instalovat tak, aby se zabránilo prostupu vlhkosti ze

zdiva. Ve spodní stupínkové části je třeba provést odvětrání, aby přirozený pohyb vzduchu
neumožňoval nadměrnou koncentraci vlhkosti. Všechny tyto konstrukční návrhy na obnovení
konstrukční pevnosti na oltáři budou jednotlivě konsultovány s pověřenými zástupci
památkové péče a po projednání a odsouhlasení provedeny. Případná další zjištění na
konstrukci v průběhu restaurování budou též konsultovány s památkáři.
Restaurátorské práce budou ukončeny závěrečnou kolaudací a předáním závěrečné
restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace.

Rozdělení postupu restaurátorských prací dle požadavku investora do čtyř etap.

I.etapa – restaurování oltářní architektury do výšky cca 160cm(zde probíhá konstrukční
dělení) včetně tabernáklu a zlacení příslušné řezbářské výzdoby.
II.etapa – kompletní dokončení restaurování oltářní architektury včetně zlacení řezbářské
výzdoby.
III.etapa – restaurování sochařské výzdoby a oltářního obrazu Nejsvětější Trojice
IV.etapa – dokončení restaurování oltáře včetně stupínku a obvodové balustrády

