OPRAVY KRUCHTY
Před vlastní instalací obnovených varhan plánované na rok 2021 bylo nutné provést opravy
stavebních prvků schodiště na kruchtu a na kruchtě samotné, včetně výmalby.
Na přelomu roku 2017 a 2018 byla provedena oprava podlahy, která spočívala ve zpevnění nosné
části a výměně podlahových prken pod budoucími varhanami. Financováno z daru města Dobříše.

Na jaře roku 2020 byla instalována nová elektrická instalace, která umožní připojení varhan, rozvody
zásuvek a nové osvětlení prostoru schodiště a kruchty. Práce provedl elektrikář Josef Vaněček.

Následně v červenci 2020 byla firmou RIOS Příbram s.r.o., vymalována kruchta včetně schodiště.
Došlo k opravě cihlové vstupní podesty a ošetření omítky proti vlhkosti a novému ukotvení točitého
zábradlí schodiště.
Firmou JS CENTRUM s.r.o. truhlářství Prostřední Lhota bylo očištěno a opraveno dřevěné točité
schodiště na kruchtu a půdu a následně opatřeno novým nátěrem. Původní dveře na půdu a kruchtu
byly opraveny a natřeny základní barvou.
Konečnou úpravu povrchu provedl restaurátor p. Merta.
Historický zámek na dveřích na kůr byl opraven včetně zhotovení dvou klíčů uměleckým kovářem
p. Hrubým z Řevnic.
Oprava elektřiny, malování a truhlářské práce jsou financovány z rozpočtu farnosti.

Stavba varhan
Ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení nástroje pro kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši a
uzavřeného Dodatku č. 1 na rok 2019 byly provedeny a vyfakturovány práce v hodnotě 1 522 277
korun. Jde o zhotovení všech cínových a dřevěných píšťal, opravu varhanní skříně bez restaurování
polychromie.
13. srpna 2020 došlo k dodání truhlářsky opravené varhanní skříně a její instalování na kruchtu
kostela. Následkem koronavirové pandemie dochází u dodavatele Varhanářská dílna Kánský-Brachtl
ke skluzu prací na zakázkách. V prosinci 2020 bylo jednáno s dodavatelem o postupu prací v roce
2021 s ohledem na smluvně stanovený termín 30. 5.2021. Z uvedených důvodů lze předpokládat
posunutí termínu dodání na září 2021.

Restaurování varhanní skříně
Restaurování polychromie varhanní skříně je financováno mimo veřejnou sbírku. Z přihlášených tří
zájemců o restaurování byli vybráni restaurátoři p. Hynek Merta a p. arch. Tomáš Norbert Macek.
Jejich cenová nabídka byla z nabídek nejnižší, přičemž uvedené postupy restaurování splňují
požadavky památkářů. Uvedení restaurátoři pracují na zakázce pro dobříšský zámek – nástěnná

malba na severní straně oranžerie a v době, kdy práce v exteriéru museli opustit, provádějí opravu
polychromie varhanní skříně. Díky finančního daru soukromého dárce a přispění Arcibiskupství
pražského bylo možné tyto práce započít již v prosinci 2020 s tím, že práce budou předány v termínu
do 31. března 2021.

