Restaurování oltáře sv. Vavřince
v zámku Bor v letech 2008 - 2010

Proměny oltáře sv. Vavřince v zámku Boru (zleva): r. 1926, 1996 a 2010
Popis oltáře: Jedná se o barokní oltář vyrobený neznámým mistrem. Oltář je
umístěn v polygonálním závěru presbytáře. Mistr zdejšího oltáře znamenitě
využil dobře osvětlený renesanční interiér presbytáře a pro architekturu a
výzdobu oltáře zvolil techniku bohatě zlacené prolamované řezby rostlinných
motivů. Po stranách menzy jsou umístěny dvířka umožňující vstup do prostoru
za oltářem. Boční stěny i dvířka jsou opatřeny polychromií a zdobeny
zlacenými profilovými lištami a prolamovanými zlacenými řezbami. Stejným
způsobem je zdobena predela, před níž stál tabernákl. Retábulum je tvořeno
širokým bohatě řezaným rámem pro oltářní obraz (dnes fotokopie sv.
Vavřince). Po stranách retábula jsou niky půlkruhového půdorysu s konchami
zdobenými zlacenými řezbami. Niky jsou vsazeny do širokých řezaných rámů.
Ve zužujícím se nástavci retábula je umístěn oválný rám pro obraz, který
lemují monumentální prolamované zlacené řezby rostlinných motivů.
Sochy ani původní oltářní obrazy se nedochovaly, ale počítá se
s vytvořením jejich kopií.
Oltář je připevněn na trámové konstrukci a zajištěn kovovými táhly
kotvenými ve stěnách presbytáře.
Rozměry oltáře: výška 6,5 m, šířka 4,3 m

Postup prací: Oltář byl demontován na podzim roku 2004, kdy byly v kapli
zahájeny práce na restaurování nástěnných maleb. V letech 2004 – 2008 byl
uložen v depozitáři borského zámku. V měsících červen – červenec 2008 byly
postupně převezeny části oltáře k restaurování do restaurátorské díly ak. mal.
Jiřího Rataje. V červenci 2008 byla osazena a prezentována první část oltáře,
v listopadu roku 2009 zbývající část a další práce probíhali již na místě.
Jednalo se hlavně o doplnění řezeb a zlacení. V srpnu roku 2010 bylo
restaurování úspěšně dokončeno.

Pohled na dořezby chybějících částí a nově vyřezanou řezbu
a stav oltáře po vyčištění a před zahájením zlacení

Oltář byl zařazen do Programu restaurování movitých kulturních
památek Ministerstva kultury ČR. Z tohoto programu bylo
v letech 2008 – 2009 celkem vyčleněno 475.000,- Kč. Příspěvek
z rozpočtu města Boru na restaurování činil 169.550,- Kč. Celkové
náklady restaurování oltáře sv. Vavřince byly 644.550,- Kč.

