NĚCO MÁLO O RESTAUROVÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ MMAG DAČICE
V ROCE 2021
Prací muzejníků není pouze pořádání výstav, přednášek a jiných kulturních akcí. Muzeum jako
sbírkotvorná paměťová instituce také dbá o své svěřené exponáty. Každý exponát si zaslouží péči a
naším cílem je uchovat jej v co nejlepším stavu pro budoucí generace. Nese přeci v sobě kus historie.
Ti z Vás, kteří navštívili zámeckou kapli, si zajisté všimli cechovní truhly dačických kožešníků z roku
1740. Tato truhla dnes slouží jako pokladnička na dobrovolné vstupné do zámecké kaple. Výtěžek
z tohoto vstupného se užívá na restaurování sbírkových předmětů. Díky tomuto dobrovolnému
příspěvku jsme mohli v loňském roce nechat restaurovat dvě perkusní pušky členů Městského sboru
dačických ostrostřelců z muzejních sbírek, jejichž původní stav byl již značně chatrný. Jsme nesmírně
rádi, že se nám zásahem odborného restaurátora L. Fialy podařilo tyto dva cenné exponáty zachránit.
Restaurátor rovněž během restaurátorských a konzervačních prací dopodrobna prozkoumá exponát a
detailně ho popíše, čímž přinese i nové dosud neznámé informace. Jaké informace detailní průzkum
přinesl?
Perkusní lovecká „dvojka“ se svazkem válcových hlavní s hladkým vývrtem v brokové ráži kolem “16“
(inv. č. 14.455). Ryté zámkové desky rozvilinami nesou rozdělenou signaturu Farník a Pilgram. Kování
je ocelové. Pravostranná pažba německého typu s lícnicí je ze světlého jasanového dřeva s dřevěnou
prstovou opěrkou. Pažba je druhotně amatérsky vyrobená (obsahuje i kousek kůry) a na
protilícnicové straně je opatřena sedmi pečetěmi z období Rakouska-Uherska, které původně nesly
kartičku s textem: An das k.k. Bezirksgericht in Datzchitz (okresní soud) a razítkem z jiné dobové
instituce. Celková délka zbraně činí 115 cm, datace: polovina 19. století, provenience: Čechy.
Perkusní polopažbená puška „jednuška“ s oktogonální hlavní plynule přecházející do kruhu v brokové
ráži “12“, hladkým vývrtem a dnovým šroubem (inv. č. 14. 458) byla vyrobena kompilací – novější
hlaveň, starší pažba). Na hlavni jsou dva přiletované nabijákové toulce. Pravostranný zámek nese
zbytky signatury Pavl. D. Kování je mosazné. Pravostranná pažba francouzského typu s lícnicí
z ořechového dřeva je zdobená barokní řezbou (voluty, rozviliny) v oblasti hlaviště a kolem krku. Po
dobu své existence byla prvně příčně rozpůlená pažba opatřena laicky čepem (pytlácká úprava
zbraně). Celková délka zbraně činí 106 cm, datace: původně barokní křesadlová puška
transformovaná po roce 1820, provenience: Evropa.
Ze sbírky zbraní členů Městského sboru Dačických ostrostřelců zbývá již zrestaurovat poslední dvě
zbraně. Tuto akci bychom rádi realizovali již v tomto roce. Snad se dílo vydaří.
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