RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
č. 2/1
N Á H R O B K Y II. / 9 / 78-79
Rodina Kropáčova, Anna Vrba
Historie objektu, koncepce restaurátorského zásahu, návrh technologií a materiálů
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Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování
Stupeň průzkumu: Vstupní
Kamenné prvky stavby
I. Lokalizace památky
1. Kraj : Praha
2. Město / Obec: Praha, Olšany
3. Název památky: Náhrobek – Rodina Kropáčova, Anna Vrba
4. Bližší určení místa: II / 9 při severní zdi
5. Rejstříkové číslo památky:
6. Č. parcely :
II. Údaje o památce
1. Autor : nezjištěn
2. Sloh / datování : 20. – 30. léta 19. st. (deska s nápisem r. 1835)
3. Materiál / technika : socha: vápenec s drobnými fosíliemi, okolo 1- 2 mm
stéla: pískovec,
hrobové zařízení: žula C / Materiál
Architektura náhrobku při soše (nápisová stéla s urnou) je z jemnozrnného pískovce, barva: světlý
okr.
Hrobové zařízení s krycí deskou : žula / Blatenská?/
4. Rozměry : figura anděla 1,88 x š.0,9 m, celková výška náhrobku – nika 3,45m
náhrobek: 1,9 x 0,87 m
nika v. 3,45x š. 2,2m
5. Předchozí známé restaurátorské zásahy: asi poč. 20.stol, oprava- křídlo anděla vysekána do
jemnozrnného pískovce
III. Údaje o akci:
1. Investor : Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován : 2/2016
3. Termín průzkumu : 2. 2016
4. Průzkum sepsal : MgA. Jiří Šlegl,

IV. Zadání a cíle průzkumu
Náhrobek je cenou památkou, která je jako soubor historických objektů hřbitova zapsána v seznamu
kulturních památek, podléhá tak režimu dohledu státní památkové péče. Tato skutečnost je podstatná pro
způsob restaurování, k němuž je zapotřebí přistupovat s úměrnou profesionální zodpovědností. Popis
vychází ze zkoumání na místě, provedení dokumentace a sond. Restaurátorský záměr se snaží postihnout
nejširší spektrum dané problematiky a navrhnout postup restaurování.
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IV Popis památky
Popsán jen náhrobek v pravé části niky. V levé části je identická skulptura i architektura.
Náhrobek Kropáčkových, je tvořen dominantní figurou anděla opřeného loktem o náhrobní stélu s nápisovou
deskou z černého mramoru, ve vrcholu stély je stylizovaná urna s rostlinnými motivy. Celý tento soubor je
vsazen do cihlou zděné mělké niky. Zřejmě mladší je osazení hrobového zařízení před popisovanou nikou.
Socha anděla je instalací hrobového zařízení „utopená“ nejsou tak vidět chodidla sochy, která tak zmizela
v nánosu humusu, listí a spadlé omítky z niky – stav před průzkumem, dnes vyčištěno.
Obnažená figura anděla s draperií kolem beder je loktem opřena o náhrobek, a zatímco pravá noha spočívá
na podlaze, levá noha je opřena jen špičkou, prsty. Při dně niky byla provedena sonda, která nakonec místo
vyčistila a tak bylo zjištěno, že noha se rozpadla po spárách / pata je tvořena ze slepených dílců /na tři části.
A tak v současné době socha stojí na jedné noze, a je opřena loktem o stélu. Figura je celkově v dobrém
technickém stav, došlo jen k poškození paty, jak bylo uvedeno, a poškozeny jsou prsty levé ruky pod bradou.
V minulosti proběhla oprava křídla anděla a asi i některých dalších partií. Spodní část křídla, je vytvořena jako
vložená vložka z pískovce. Figura je ve srážkových stínech znečištěna rozsáhlou zčernalou krustou. V ploše
jsou pak penetrované rozsáhlé atmosférické deposity tvořící povrchovou krustu, v dolní končetině je
odpadlá.
Stéla, o kterou je anděl opřený, je bez závažného statického a i tvarového poškození. Dolní okraj stély je
povrchově poškozenými. Horní profilace je poškozena povrchovou korozí a drobnou trhlinou. Soubor urny
s rostlinnými motivy je celiství jen s atmosférickými deposity. Na rozdíl od figury je stéla pískovcová se
vsazenou deskou z černého mramoru. Nápis je tvořen římským patkovým písmem se zbytky zlacení.
Nika je vystavěna v PC /pálené cihle/ a omítnuta měkkou vápennou maltou bez výrazných hydraulických
složek. Původně probíhala profilace zřejmě po celém obvodu niky až k soklové partii. V minulosti zřejmě
došlo k masivnímu rozpadu profilace, proto tato míst byla nahrazena rovinnou omítkou. Dnes je profilace ve
stadiu výrazného rozpadu. V horní části niky přechází štuková profilace v kamennou profilaci z hrubozrnného
pískovce. Nika zřejmě vrcholila křížem, avšak ten nebyl zatím nalezen. Nika byla zřejmě pojednána nátěrem
v odstínu světle modré. Nika zřejmě měla po obou stranách vrcholové věžovité fiály. K dnešku se zachovala
jen jedna.
Před kamennou stélou je na osu niky osazen kovový závěs lucerny.

Popis stavu památky před započetím prací
A / povrch znečištění a koroze :
1/ sochy andělů
Na povrch kamene v místech srážkových stínů jsou zčernalá deposita, socha je chráněna nikou a tak
k povrchové destrukci kamene došlo jen ve spodní části nohou na lýtku, kde je nevýrazné povrchová
destrukce kamene. Pata pravé nohy anděla vpravo byla ve vlhké humusní hlíně proto došlo k jejímu
rozpadu ve spárách dílců této partie. Dílce nohy jsou po průzkumu přiloženy při soše.
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Krusty s deposity síranových solí se nacházejí v nemalé síle a množství ve srážkových stínech. Na
soše v místech draperie v ramenní oblasti je krusta krakelovaná může se jednat i o nátěrovou hmotu,
třeba že mladší. Soudržnost krusty s povrchem je značná viz sonda u krku. Jedná se prachové
deposity, saze obsažené v zčernalých krustách, spolu se sekundárními solemi nejčastěji sírany. Na
jejich vzniku se podílelo i vyplavování pojiva horniny ve velké míře volného kalcitu. Protože krusty
výrazně omezují paropropustnost kamene a na některých místech paropropustnost zcela uzavírají,
mohlo by časem docházet k rozvolnění a rozpadu kamene.

Trhliny, které mohou mít za následek též časově řízenou destrukci porézního kamene byly objeveny
jen v horní partii stély v pravé části objektu a zřejmě probíhají i pod černou mramorovou nápisovou
deskou.
Architektura náhrobku - rám a krycí deska nejsou výrazně poškozeny.
2 / Barevné vrstvy Barevné vrstvy či jejich fragmenty vzhledem ke stupni znečištění byly
identifikovány jen v nice: světle modrá (šmolka)
Dodatečný nález barevných vrstev například na draperii sochy nutno prozkoumat laboratorně.

D/ Mechanické poškození
Na objektu není výrazná destrukce tvarosloví, kromě drobných poškození architektury neznámého
původu a poškození chodidla a paty anděla vpravo. Tyto fragmenty jsou však nalezeny.
E / Statika
Osazení a kotvení soch nebylo viditelně porušeno a sochy se jeví se jako stabilní.
Ložné spáry na soše andělů / sestaven z dílců / jsou bělavé. Spárovou hmotu je nutno doplnit a
barevně vkomponovat do celku.
F/ Změny a dřívější opravy
Náhrobek je zřejmě na původním stanovišti.
Stopy dřívější konzervace a restaurátorských zásahů jsou zřejmé například v oblasti pravého křídla
anděla vpravo.
Je možné, že po základním omytí bude zřejmé k jakým konzervačním či restaurátorským zásahům na
plastice v poslední době došlo
G/ Hrobové zařízení před sochou nemá znatelné statické poškození.
H / Na nice jsou rozsáhlé náletové keře, které je zapotřebí odstranit.
Vyhodnocení průzkumu
Laboratorní analýzy s lokalizacemi vzorků
A / Nasákavost při vstupním průzkumu
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1. / Salinita + 2 / Petrografický rozbor hornin
Vodorozpustné soli: chloridy, dusičnany a sírany bude a petrografický rozbor bude posouzen
během restaurátorského zásahu.
Rozsah potřebných analýz bude určen až po konzultaci se zástupcem NPÚ.
2. Původní charakter, vliv pozdějších úprav, vyhodnocení příčin poškození, shrnutí současného
stavu.
Mechanické poškození je minimální i přes náchylnost použité horniny. Důvodem pro restaurování
památky a zajištění celkového hrobového souboru, je snaha, předejít vážnějším následným
poškozením. Na sochách je nutné sejmutí vrstev depozit, poškozujících povrchovou strukturu
horniny /neprodyšné vrstvy krust/. Na nice je zapotřebí provést dokumentaci profilace a barevných
nálezů a provést štukatérskou rekonstrukci.
Ve všech těchto souvislostech se jeví celkový restaurátorský zásah, spojený s konsolidací a
konzervací, jako vhodný i když objekt, mimo stavební partie – niky, momentálně není ve stavu
ohrožení .
Je třeba zajistit architekturu rámování a krycí desky ze žuly kdy otevřeným spárování zatéká. Zároveň
je zapotřebí zajistit stavební architekturu.

VII. Koncepce restaurátorského zásahu
1. Popis cíle a obecných zásad, podmínky provádění.
Cílem restaurování cenného díla, je jeho záchrana a zajištění prevence. Neposlední v řadě je zajištění
hrobky po stránce statické.
Základním požadavkem je zde zajištění výchozí situace a v souladu s autenticitou obnovit historický
vzhled, především čištěním sejmutím depozit a potlačení krustovitých vrstev a následně drobnou
rekonstrukcí tvarosloví.
Zpevněná, lokálně poškozená místa - povrch sochy anděla a plochy architektonických článků budou
lokálně plasticky doplňovány, tmeleny budou výraznější poškození.
Trhliny, budou zajištěny vhodnou injektáží.
Spárování bude obnoveno v minerální směsi, co nejvíce příbuzná původní užité hmotě.
Místa ohrožená zatékáním srážkové vody to je v oblasti nohou, musí být zajištěno drenáží mimo
objekt náhrobku. Zároveň místo při spodní části nohou musí být pravidelně čištěno. V ukládaném
humusu se zdržuje vysoká vlhkost, která sochu poškozuje. Konsolidace kamenného materiálu, bude
provedena odpovídajícím konsolidantem, který bude konzultován s odbornou dodavatelskou firmou
a zástupcem NPÚ/ návrh níž/.
Hydrofobizace zde není nutná krom horní partie niky, kde jsou kamenné římsové segmenty
v cihlovém zdivu. Konečné estetické vyznění bude dosaženo citlivou plastickou a barevnou lazurní,
lokální retuší.
Navrhovaný restaurátorský zásah pro sochu anděla lze charakterizovat, jako soubor opatření,
převážně konzervační povahy s drobnou plastickou rekonstrukcí.
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Restaurátorské práce budou průběžně konzultovány na kontrolních dnech, na které bude zván
zástupce NPÚ.
Samotná nika bude zednicky opravena, se zachováním a rekonstrukcí profilů na čelní římse. Ve
vrcholu bude vztyčen kříž provedený v kameni.
2. Navržené postupy restaurátorského zásahu.
1,a) Doplňující restaurátorský průzkum a fotodokumentace výchozího stavu v požadovaném
rozsahu.
b) Základní omytí a předzpevnění
Provést základní umytí vlažnou vodou a molitanovou houbou. Vzhledem k lokálně zkorodovanému
povrchu, je před vlastním čistícím procesem žádoucí, tyto partie preventivně zpevnit, aby nedošlo ke
zbytečnému úbytku původní hmoty.

c) Čištění
čištění mechanicky teplou vodou s přidáním tenzidu
Pevně ulpívající nečistoty (krusty) naměkčit ve vlhkých zábalech po naměkčení snímat mechanicky.
Aplikace čistící pastou s kyselou účinnou složkou – nepoužít.
U silných sádrovcových krust může být provedeno jemné otryskání pískováním, měkké abrazivo do
80 mikronu. Nutno provést vzorek a presentovat zast. NPÚ.
Definitivní varianta čištění a odsolení bude zvolena na základě doplňujícího vyhodnocení
laboratorních výsledků, míry zasolení objektu.
d) Tmely a vysprávky již degradované nebo složením nevhodné budou šetrně mechanicky sejmuty
tak, aby nedošlo k poškození kamenné hmoty. Funkční a kvalitně provedené historické tmely a
opravy budou ponechány.
e) Zpevnění
Konsolidační roztok na bázi organokřemičitanů nebude aplikován celoplošně, ale jen na místech
zasažených výraznou korozí kamene (například podklady tmelů) ,
f ) Tmelení, rekonstrukce v umělém kameni
Na kamenných částech sochařské výzdoby bude doplněno jen nepatrné množství drobných detailů.
Rozsah a způsob doplňování, respektující originální tvarosloví a přirozenou patinu stáří, bude
důsledně konzultován s odbornými pracovníky NPÚ.
Provést lepení dolní části končetiny.
g ) Mramorová nápisová deska na stéle :
bude rekonstruována včetně zlaceného nápisu,
h ) restaurátorská zpráva
Na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou paré, s podrobným
popisem prováděného zásahu, doplňujícím údaji průzkumu a režimem památky
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2,b Žulová architektura:
Po očištění , biosanaci a omytí kyselým čističem, bude obnoveno spárování.
3, a ) Nika
Před samotnou rekonstrukcí niky musí být sochařské a kamenné prvky architektury zakryty tak, aby
nedošlo k jejich znečištění a poškození. Rekonstrukce omítek niky musí být citlivá vzhledem
k původním omítkám, které nebudou celoplošně okopány, ale restaurovány: zpevnit celistvé plochy
hraniční zpevňující omítkou. Dojde k doplnění omítky a štukatérské prvky, profilace na průčelí dle
dochovaných detailů. Bude doplněna postraní pravá kamenná věžička, v přírodním kameni božanovský pískovec, zrovna tak jako kříž na průčelí. Vápenný nátěr bude rozvíjet nálezovou modrou
barvu, pokud nebude rozhodnuto zástupcem NPÚ jinak. Tvar kříže bude konzultován se zast NPÚ.
Výška kříže cca 40cm.
VIII. Navržené technologie a materiály
Čištění – mechanické, regulovaný proud vody, sádrovcové krusty naměkčeny
Arbocelový zábal
Biosanace hrobového zařízení : POROSAN - AQUA PRAHA ,
Konsolidant : Remers KSE 300 na hlavní konsolidaci sochy
Tmely a tvarové rekonstrukce: minerální tmel na bázi hydraulického pojiva s příměsí
styrenakrylátové pryskyřice, SOKRAT 2804, s křemičitými písky - stéla, pro sochu s drceným
vápencem, příslušné zrnitosti, probarvený pigmenty - oxidy kovů.
Pigmenty: oxidy kovů BAYFERROX , titanová běloba
Hydrofobizant: FUNCOSIL – SL od firmy REMMERS
Omítka: Vápenná, hydraulické vápno NHL 3,5 bez příměsí cementu.
Pomocné materiály: etanol, čpavek, lepidla na kámen na bázi minerální.
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
č 2/2
N Á H R O B E K II. 1 , 88
Dr. Wenzel Dresler

Historie objektu, koncepce restaurátorského zásahu, návrh technologií a materiálů
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Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování
Stupeň průzkumu : Vstupní
Kamenné prvky stavby
I.

Lokalizace památky

1. Kraj : Praha
2. Město / Obec: Praha, Olšany
3. Název památky: Náhrobek – Rodina W. Dressler
4. Bližší určení místa: II / 1, 88
5. Rejstříkové číslo památky:
6. Č. parcely :

II. Údaje o památce
1.
2.
3.
4.
5.

Autor: neznámý (v některých pramenech uváděn A. Zelinka)
Sloh / datování : asi po 1868
Materiál / technika : kámen: pískovec, jemnozrnný
Rozměry : sarkofág : výška 1,75; š.0,9 m, d. 1.9 ,základ. rám š. 20cm
Předchozí známé restaurátorské zásahy : běžné čištění

III. Údaje o akci:
1. Investor : Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován : 3/2016
3. Termín průzkumu : 3. 2016
4. Průzkum sepsal : MgA. Jiří Šlegl,
Základní cíle průzkumu
Náhrobek je cenou památkou, která je jako soubor historických objektů hřbitova zapsána v seznamu
kulturních památek, podléhá tak režimu dohledu státní památkové péče. Tato skutečnost je
podstatná pro způsob restaurování k němuž je zapotřebí přistupovat s velkou profesionální
zodpovědností. Popis vychází ze zkoumání na místě, provedení dokumentace a sond. Restaurátorský
záměr se snaží postihnout nejširší spektrum dané problematiky a navrhnout postup restaurování.

IV . popis památky
A/ popis /skladba Kompozice /
1.Náhrobek - sarkofág, tvoří tři kamenné díly : A/ soklové části s profilem, vložená do prostého
masivního rámu, který kopíruje půdorys sarkofágu. B/ střední partie tvoří zřejmě rozměrný dutý
kvádr, pojednaný nápisy na všech čtyřech stranách, horní krycí deska na své ploše nese reliéfní prostý
kříž. Na čelech krycí desky jsou segmentová čela se zvířecími motivy /orlice/ a nápisy na jižní straně
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jméno rodu - DRESSLER, písmena tvořila vysoký reliéf, nyní je silně zkorodovaný, torzální. Na jižní
straně jsou pak v lunetě ornamenty se zvířecím motivem.
Severní průčelí: Spodní partie je tvořena profilací, která má poškozený jen horní obloun a jeho okolí.
Jinak je profilace v dobrém stavu povrch s depositem a ulpívající řasou. Ve střední části byl zřejmě
rámec pro výsek nápisu, avšak tato partie je na tolik zkorodována, že zůstal jen náznak profilace
s rovinnou plochou. V horní části štítu je vlis s nápis DRESSLER, nad touto plochou je reliéfní plocha
s kruhovým medailonem, ve kterém je ještě zřejmý náznak rovnoramenného kříže, na středu; po
stranách pak orlice.
Jižní plocha je tvořena ve stejném rovinném taktování jako severní, avšak jsou zde na střední ploše
iniciály FF s dubovými ratolestmi. Horní plocha segmentového štítu je zpracována stejně jako na
severní straně.
Západní plocha nese nápisy se jmény a datumy narození a umrtí +1868, lékaře, Doktora medicíny,
chirurga pana Dressler. Tato plocha je s drobnými poškozeními v ploše: vyplavená hlinitá vazba, toto
poškození profilaci nevadí, avšak nápis stává se tak nečitelným. Bude zde záviset na názoru, jestli
drobná modelace plochy bude doplněna a nápis bude čitelný, nebo nápis zůstane v torzálním stavu a
plocha bude restaurována konzervačním způsobem. Protilehlé nápisové plochy mají rozdílný typ
písma.
Popis stavu památky před restaurováním
A / povrch znečištění a koroze
Povrch kamene, v místech, kde nedošlo k destrukci, či odpadnutí povrchové vrstvy je napohled tmavý
ulpívající atmosférické deposity překrývá rozsáhlá plocha řasy.
Krusty
Krusty vytváří zde jen lokální povrchový film.
Nárůst mikro-vegetace v podobě řas i vzhledem k dlouhodobé absenci jakékoli sanace je zde
poměrně značný, vzhledem k stinnému místu pod větvemi.
Koroze kamenného materiálu je velmi silná na severním průčelí, kde došlo ke ztrátě profilace
rámování, vnitřní reliéf niky je nečitelný.
C / Barevné vrstvy - barevné vrstvy či jejich fragmenty nebyly momentálně identifikovány.
Jejich dodatečný nález je možný
D/ Mechanické poškození jednotlivých částí
není zřejmé, vzniklá destrukce je jen přirozeným rozpadem kamene
E / Statika
Náhrobek nejeví statické poruchy ve formě trhlin, ani vychýlení z os.
E/ Změny a dřívější opravy
Náhrobek je zřejmě na původním stanovišti.
Stopy dřívější konzervace a restaurátorských zásahů nejsou zřejmé.
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Vyhodnocení průzkumu
A/ Laboratorní analýzy s lokalizacemi vzorků
1. Salinita bude posouzena během restaurátorského zásahu.
2. Petrografický rozbor hornin
Budou posuzovány vodorozpustné sole chloridy, dusičnany a sírany.
Salinita a petrografický rozbor budou posouzeny při resturátorském zásahu. Rozsah analýz bude
určen až po konzultaci se zástupcem NPÚ.

VII. Koncepce restaurátorského zásahu
1. Popis cíle a obecných zásad, podmínky provádění.
Cílem restaurování cenného díla, je jeho záchrana ve stadiu postupující degradace, zajištění
prevence. Základním požadavkem je zde zajištění výchozí situace a v souladu s autenticitou obnovit
historický vzhled, především čištěním sejmutím depozit a potlačení krustovitých vrstev a následně
rekonstrukcí tvarosloví. Během šetrného čištění a případných, lokálně prováděných, odsolovacích
procesů, nesmí dojít k úbytku nebo chemickému poškození povrchů. Narušený povrch bude lokálně
zajištěn předzpevněním.
Během zásahu i při konečné prezentaci bude respektována autentická hmotná podstata památky,
rozsah plastického doplňování architektonických prvků a dekoru bude konzultováno s příslušným
zástupcem NPÚ.
Konsolidace kamenného materiálu, bude provedena odpovídajícím konsolidantem, který bude
konzultován s odbornou dodavatelskou firmoua zástupcem NPÚ,
Konečné estetické vyznění bude dosaženo citlivou plastickou a barevnou lazurní, lokální retuší.
Pro výslednou presentaci se doporučuje akceptovat současnou převládající barevnost čištěných
povrchů kamene.
Restaurátorské práce budou průběžně konzultovány na kontrolních dnech za účasti zástupců
objednatele a NPÚ.

2. Navržené postupy restaurátorského zásahu.
2.1Náhrobek - sarkofág:
a) doplňující restaurátorský průzkum a fotodokumentace výchozího stavu v požadovaném rozsahu.
b) předzpevnění
Vzhledem k lokálně zkorodovanému povrchu, je před vlastním čistícím procesem žádoucí, tyto partie
preventivně zpevnit, aby nedošlo ke zbytečnému úbytku původní hmoty.
c) čištění
Pevně ulpívající nečistoty ( krusty ) naměkčit ve vlhkých zábalech po naměkčení snímat mechanicky.
Čištění tlakovou horkou párou , nebo mechnicky teplá voda s přidáním tenzidu.
Čištění mechanicky + vodou s tenzidem.
Kyselé čistící pasty se nedoporučují. Pískování, provést a presentovat vzorek NPÚ
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Tmely a vysprávky již degradované nebo složením nevhodné budou šetrně mechanicky sejmuty tak,
aby nedošlo k poškození kamenné hmoty. Funkční a kvalitně provedené historické tmely a opravy
budou ponechány.
e) biosanace
Biosanace, bude proveden algicidní a fungicidní roztok ředěný etanolem po své aplikaci zvyšuje
smáčivost povrchu a proto musí předcházet aplikaci zpevňovače. Jeho účinky, omezující vegetaci
nižších rostlin jsou jen preventivní na několik let.
f) zpevnění
Konsolidační roztok na bázi organokřemičitanů nebude aplikován celoplošně, ale jen na místech
zasažených výraznou korozí kamene ( například podklady tmelů) , ale také v rozsahu vyplývajícím z
nálezové situace, během prací.
g) tmelení, rekonstrukce v umělém kameni
Na kamenných částech sochařské výzdoby bude doplněno jen nepatrné množství drobných,
odlomených detailů. Rozsah a způsob doplňování, respektující originální tvarosloví a přirozenou
patinu stáří, bude důsledně konzultován s odbornými pracovníky státní památkové péče.
j) hydrofobizace
Po lokální lazurní retuši soch bude šetrně provedena závěrečná konzervace a hydrofobizace. Jen na
plochách namáhaných srážkovou vodou .
k) restaurátorská zpráva
Na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou paré, s podrobným
popisem prováděného zásahu, doplňujícím údaji průzkumu a režimem památky
VIII. Navržené technologie a materiály
Čištění / odsolení : mechanické, regulovaný proud vody, sádrovcové krusty naměkčeny, nečistoty a
depozity odstranit kyselý čistič Heid & Schwarzfeld.
Biosanace: POROSAN - AQUA PRAHA , případně algicidu ALKUTEX BFA
Entferner – REMMERS
Konsolidant : FUNCOSIL Steinfestiger 100 na hlavní konsolidaci,
Tmely a tvarové rekonstrukce : minerální tmel na bázi hydraulického pojiva s příměsí
styrenakrylátové pryskyřice, SOKRAT 2804, s křemičitými písky, příslušné zrnitosti, probarvený
pigmenty - oxidy kovů.
Pigmenty: oxidy kovů BAYFERROX, PERPREN, titanová běloba
Hydrofobizant: FUNCOSIL – SL od firmy REMMERS
Pomocné materiály : etanol, čpavek, lepidla na kámen na bázi epoxidové pryskyřice
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
č. 2 /3
N Á H R O B E K II / 10, při východní stěně
Prof. Michael Schuster (1767 – 1834)

Historie objektu, koncepce restaurátorského zásahu, návrh technologií a materiálů
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Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování
Stupeň průzkumu : Vstupní
Kamenné prvky stavby
I. Lokalizace památky
1. Název památky: Náhrobek – Michael Schuster
2. Bližší určení místa: Hřbitov, Praha Olšany, hrob II / 9
II. Údaje o památce
1. Autor: nezjištěn
2. Sloh / datování : pol. 19. stol.
3. Materiál / technika : kámen: mramor asi Lochkov
4. Rozměry: v. 1,6x š.1,2mx hl. 0,40 m
5. Předchozí známé restaurátorské zásahy: nejsou známy
III. Údaje o akci:
1. Investor: Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován: 3/2016
3. Termín průzkumu: 3. 2016
4. Průzkum sepsal: MgA. Jiří Šlegl,

IV Zadání a cíle průzkumu
Náhrobek tvoří masivní základový kamenný hranol, ten je dnes pod úrovní terénu / viz historické foto/. Na
soklové partii jsou osazeny dva dórské konické sloupy s tordováním po celé délce dříku. Architráv s výraznou
profilací /dnes silně mechanicky poškozena/ přechází v tympanon, po jeho stranách jsou stylizované párové
akroterie. Mezi základový kvádr a tympanon je vložena v zadní partii nápisová deska se jménem Schuster, ta
byla zřejmě restaurována v místech příčné trhliny.
Střední partie, architráv s tympanonem byly zasaženy pádem části římsy ze sousední hrobové kaple. Pád
římsy utrhl průčelní profilaci, a vytvořil mohutnou příčnou trhlinu. Došlo tak i k mírnému vychýlení postraních
sloupů. Při průzkumu byly nalezeny části římsy náhrobku.
Nápisová deska je se zbytky zlaceného písma. Na středu je zajištěná příčná trhlina.

Popis stavu památky
B. Technický stav
A / povrch znečištění a koroze :

Plocha náhrobku je s nevýrazným atmosférickým depositem, krusty a nečistoty ulpívají především ve
srážkovém stínu pod tympanonem a na nápisové desce. Jedná se prachové deposity, saze obsažené
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v zčernalých krustách, spolu se sekundárními solemi nejčastěji sírany. Na jejich vzniku se podílelo i
vyplavování pojiva horniny ve velké míře volného kalcitu.
Trhliny a modelace
Výrazná trhlina je v horní partii náhrobku, příčně přes profil architrávu.
Barevné vrstvy
Barevné vrstvy či jejich fragmenty nebyly zjištěny a v ploše náhrobku se neočekávají.
Nápis – jméno - bylo vyzlacené. Dnes je zlacení ztmavlé, při restaurování toto respektovat a podpořit.
Mechanické poškození
Na náhrobku je výrazná destrukce horní partie pádem kamenné římsy ze sousední hrobky. Poškozená je
především vrcholová profilace a postraní akroterie.
Statika
Statika je narušena v horní partii a došlo k mírnému rozestoupení sloupů. Příčná trhlina v architrávu.
Změny a dřívější opravy
Stopy dřívějšího restaurátorského zásahu nejsou zřejmé

Vyhodnocení průzkumu
2. Původní charakter, vliv pozdějších úprav, vyhodnocení příčin poškození, shrnutí současného stavu.
Mechanické poškození je zde v takovém rozsahu, že pokud nedojde k okamžité rekonstrukci hrozí zřícení
náhrobku.
Spodní část náhrobku, základový kvádr, je zakryt vrstvou hlíny, tu je zapotřebí odkopat.
VII. Koncepce restaurátorského zásahu
1. Popis cíle a obecných zásad, podmínky provádění.
Cílem restaurování cenného díla, je jeho záchrana a zajištění prevence. Neposlední v řadě je zajištění
hrobky po stránce statické.
Základním požadavkem je zde zajištění výchozí situace a v souladu s autenticitou obnovit historický vzhled,
především rekonstrukcí tvarosloví. Větší část poškozené profilace bude doplněna z nalezených fragmentů
dnes deponovaných při náhrobku.
Během zásahu i při konečné prezentaci bude respektována autentická hmotná podstata památky, rozsah
plastického doplňování architektonických prvků bude konzultováno s příslušným zástupcem NPÚ. Spárování
bude obnoveno v minerální směsi, co nejvíce příbuzná původní užité hmotě.
Konsolidace kamenného materiálu, bude provedena odpovídajícím konsolidantem, který bude konzultován
s odbornou dodavatelskou firmou a zástupcem NPÚ. Konečné estetické vyznění bude dosaženo citlivou
plastickou a barevnou lazurní, lokální retuší. Restaurátorské práce budou průběžně konzultovány na
kontrolních dnech.

2. Navržené postupy restaurátorského zásahu.
1,a) Doplňující restaurátorský průzkum a fotodokumentace výchozího stavu v požadovaném
rozsahu.
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1aa.) odkopání navršené humusné vrstvy do hloubky asi 40 cm. Hloubku určí spodní hrana
náhrobku. Odkopání bude dokumentováno fotograficky a popisem.
b) Zajištění a částečná demontáž náhrobku
Architráv s tympanonem se vší opatrností demontovat tak, aby byly zachovány všechny kamenné
díly poškozeného tympanonu.
Doporučuje se celou horní partii náhrobku při restaurování zajistit sádrovým „krunýřem“
s armaturou. Následně jednotlivé díly vyčistit a vzájemně lepit. Použít minerální nebo polyesterová
lepidla.
c) Čištění
Pevně ulpívající nečistoty pod tympanonem naměkčit ve vlhkých zábalech.
Aplikace čistící pastou s kyselou účinnou složkou se zde nedoporučuje.
Čištění mechanicky teplou vodou s přidáním tenzidu, nebo tlakovou vodou nebo párou.
dd) Tmely a spárová hmota již degradovaná nebo složením nevhodná budou šetrně mechanicky
sejmuta tak, aby nedošlo k poškození kamenné hmoty.
d) Injektáž trhlin bude provedena minerálním injektážím materiálem.
e ) Tmelení, rekonstrukce v umělém kameni
Na kamenných částech bude doplněna modelace doporučuje se v plném rozsahu poškozené
architektury. Přesto rozsah a způsob doplňování, respektující originální tvarosloví a přirozenou
patinu stáří, bude konzultován s odbornými pracovníky státní památkové péče
g ) Nápisová deska
bude rekonstruována především důkladným čištěním. Písmo je se zbytkem ztmavlého zlacení.
Rozsah zlacení bude konzultován se zast. NPÚ.
h ) Restaurátorská zpráva
Na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou paré, s podrobným
popisem prováděného zásahu, doplňujícím údaji průzkumu a režimem památky.
VIII. Navržené technologie a použité materiály
Čištění – mechanické, regulovaný proud vody, sádrovcové krusty naměkčeny
Arbocelový zábal
Biosanace náhrobku : POROSAN - AQUA PRAHA ,
Tmely a tvarové rekonstrukce: minerální tmel na bázi hydraulického pojiva s příměsí
styrenakrylátové pryskyřice, SOKRAT 2804, s vápenou drtí v různých frakcích,
probarvený pigmenty - oxidy kovů.
Pigmenty: oxidy kovů BAYFERROX, titanová běloba
Hydrofobizant: FUNCOSIL – SL od firmy REMMERS
Pomocné materiály : etanol, čpavek, lepidla na kámen na bázi minerální.
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
č 2/4
N Á H R O B E K II. 4,
Hrob : Prokop a Barbara Kosteczka
Historie objektu, koncepce restaurátorského zásahu, návrh technologií a materiálů

Stupeň průzkumu: Vstupní, kamenné prvky
I.
•
•
•
•
•
•

Údaje o památce
Lokalizace památky: Praha 3, Olšanské hřbitovy, II, 8, 17
Název památky: Hrob Prokopa Kosteczky
Autor: Josef Malínský
Materiál: sochy jemnozrnný pískovec
Rozměry: celková výška náhrobku 1,8 m, figura matky 127cm
Předchozí známé restaurátorské zásahy: asi 20.stol, oprava- křídlo anděla

II.

Údaje o akci

1. Investor: Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován : 2/2016
3. Termín průzkumu: 2. 2016
4. Průzkum sepsal: MgA. Jiří Šlegl,
IV. Zadání a cíle průzkumu
Náhrobek je cenou památkou, která je jako soubor historických objektů hřbitova zapsána v seznamu
kulturních památek, podléhá tak režimu dohledu státní památkové péče. Tato skutečnost je
podstatná pro způsob restaurování, k němuž je zapotřebí přistupovat s úměrnou profesionální
zodpovědností. Popis vychází ze zkoumání na místě, provedení dokumentace a sond. Restaurátorský
záměr se snaží postihnout nejširší spektrum dané problematiky a navrhnout postup restaurování.

V . popis památky
A/ popis /skladba Kompozice /
Náhrobek je tvořen sousoším ženy s pěti dětmi, kompozičně rozestavěné na dekorem zdobeném
soklu při stély pomníku, kterou tvoří nápisová deska. Při náhrobku byly nalezeny fragmenty stély se
stylizovanou urnou. / viz foto/
Soklová partie má spodní soklovou římsovou profilaci pojednanou dekorem – listovec; na soklu
spočívají figury: vlevo matka s dítětem, při dítěti sedí zřejmě dívčí postava /asi dvouleté dítě/ na
středu je položeno dítě v zavinovačce, v pravé straně náhrobku jsou dvě figury starších dětí asi okolo
8- 12 let věku, dívčí figura klečící skloněná a stojící figura chlapce. Náhrobek je umístěn při stěně
hřbitova, je zřejmé, že stěna byla opravena, získala novou střešní korunu tvořenou prejzy. Před
kamenným pomníkem je navršený rov, o stěnu byla opřena část náhrobku, nápisová deska.
Mramorová nápisová deska se jménem paní Barbory je vetknuta do spodní partie náhrobku.
Podrobný popis a zhodnocení stavu.
Sousoší
Sochař se snažil zachytit utrpení rodiny, kterou náhle opustil její otec teprve ve věku 44 let. Matka
oděná v dlouhých šatech s korzetem, hlavu opřenou o svoji levou ruku vzhlíží s prosbou k nebi.
Pravou rukou drží za okraj košile polonahé stojící batole, které k matce vzpíná ruce. Vedle sedící dívčí

figura rukou zřejmě otírá slzy. Na středu je položené dítě v zavinovačce, protože má obličej otočen
přímo k nebi je jeho kresba tváře poměrně destruovaná samozřejmě úměrně stáří náhrobku (okolo
150 let). V pravé straně je polo klečící dívčí figura již dospělejší, v komposici s figurou ještě staršího
chlapce se sepjatýma rukama. V době průzkumu byly figury natočeny tak, že ruce směřovali
k příchozímu. Avšak tím pádem by bylo odhaleno jeho pravé temeno hlavy, které nebylo vysekáno ve
všech detailech dokonce osekané jen zubákem rovněž tak hrubě byl zpracován pravý bok figury /
hrubě zubákem/. Pokusil jsem se tedy sochu natočit směrem k náhrobku, který, jak bude později
popsáno, vrcholí stylizovanou urnou. Úplné natočení však nebylo možné, protože vlivem
rekonstrukce stěny při náhrobku došlo k jejímu rozšíření a tak se stojící figura do vymezeného
prostoru nevejde. Zároveň po úpravě stěny by se stočila i figura polo klečící dívky a její pravé koleno
by se dostalo do výžlabku v soklu, avšak to také není možné dotáhnout kvůli zmiňované hmotě stěny.
Je tedy nutné ze stěny odsekat část omítky tak, aby sousoší získalo svojí původní komposici.
Střed náhrobku je tvořen funerální architekturou, kde sokl tvoří kvádr s vrcholovou římsou na jeho
průčelí je osazená mladší mramorová deska se jménem manželky zesnulého: Barbory (svého manžela
přežila o 20 let). Zřejmě tedy někdy okolo roku 1835 byla osazena právě tato deska s textem psaným
v německém jazyce. Na horní ploše popsaného kvádru byla osazena nápisová deska se jménem
Prokopa Kosteczky / je zde připomenuto, že zemřelý byl obchodníkem s pivem/. Tento nápisový
kámen byl bez-spárově spojen s kamenosochařsky pojatou urnou ( urna je jen stylizována není
pravděpodobné, že by v ní mohl být uložen prach zemřelého, ač by šlo třeba jen o zlomek.) Tvar urny
je protažený a střídmě zdobný.
Popis stavu památky před započetím prací
A / povrch znečištění a koroze
Povrch kamene, v místech, kde nedošlo k destrukci, či odpadnutí povrchové vrstvy je napohled tmavý
v místech omývaných srážkovou vodomilně zčernalý, znečištěn volnými i ulpívajícími atmosférickými
deposity
Krusty s deposity síranových solí se nacházejí v malé síle a množství ve srážkových stínech.
Rostliny
Na plochách vystavených působení povětrnosti se velké míře nachází nálety vyšších a nižších rostlin –
v této lokalitě převážně mechů a řas. Tyto vegetační procesy podporují erozi povrchu kamene a
dochází tak k výrazné povrchové destrukci kamene
Trhliny zde nejsou momentálně zřejmé.
Architektura náhrobku a socha jsou, jsou celkem zachovalé včetně mnohých detailů modelace na
draperii. Největší ztrátu modelace má ležící dítě.
C / Barevné vrstvy či jejich fragmenty vzhledem ke stupni znečištění nebyly identifikovány
D/ Mechanické poškození jednotlivých částí
Došlo ke zřícení stylizované urny s nápisovou deskou, která byla osazeny na průčelí náhrobku.
Ostatní mechanické poškození je nevýrazné
E / Statika .
Osazení a kotvení sochy nebylo viditelně porušeno a sousoší se jeví se jako stabilní

E/ Změny a dřívější opravy
Náhrobek je na původním stanovišti.
Stopy dřívější konzervace a restaurátorských zásahů nejsou zřejmé.
Vyhodnocení průzkumu
Laboratorní analýzy s lokalizacemi vzorků
1. Salinita bude posouzena během restaurátorského zásahu.
2. Petrografický rozbor hornin
Salinita a petrografický rozbor budou posouzeny při resturátorském zásahu. Rozsah analýz bude
určen až po konzultaci se zástupcem NPÚ.
VII. Koncepce restaurátorského zásahu
1. Popis cíle a obecných zásad, podmínky provádění.
Cílem restaurování cenného díla, je jeho záchrana ve stadiu postupující degradace, zajištění
prevence. Neposlední v řadě je zajištění hrobky po stránce statické. Základním požadavkem je zde
zajištění výchozí situace a v souladu s autenticitou obnovit historický vzhled, především
přeosazením, doplněním zřícených částí náhrobku, čištěním - sejmutím depozit a potlačení
krustovitých vrstev a následně rekonstrukcí tvarosloví. Během šetrného čištění a případných, lokálně
prováděných, odsolovacích procesů, nesmí dojít k úbytku nebo chemickému poškození povrchů.
Narušený povrch bude lokálně zajištěn předzpevněním. Během zásahu i při konečné prezentaci bude
respektována autentická hmotná podstata památky, rozsah plastického doplňování architektonických
prvků a dekoru bude konzultováno s příslušným zástupcem NPÚ.
2. Navržené postupy restaurátorského zásahu.
2.a Sousoší :
1a) doplňující restaurátorský průzkum a fotodokumentace výchozího stavu v požadovaném
rozsahu.
a) čištění biosanace
Prvním krokem bude odstranění náletu řas a mechů. Především dolní partie je zasažena silným
porostem. Algicidní a fungicidní roztok ředěný etanolem po své aplikaci zvyšuje smáčivost povrchu a
proto musí předcházet aplikaci zpevňovače.
Pevně ulpívající nečistoty ( krusty ) naměkčit ve vlhkých zábalech po naměkčení snímat mechanicky.
Po provedených zkouškách je možné, na poškozené kamenné výzdobě, aplikovat čistící pasty s
kyselou účinnou složkou, povrchy, je po této aplikaci nutné, šetrně a opakovaně vymýt regulovaným
proudem vody. O definitivní variantě čištění a odsolení rozhodne doplňujících vyhodnocení
laboratorních výsledků, míry zasolení objektu.

Tmely a vysprávky již degradované nebo složením nevhodné budou šetrně mechanicky sejmuty tak,
aby nedošlo k poškození kamenné hmoty. Funkční a kvalitně provedené historické tmely a opravy
budou ponechány.
b) zpevnění
Konsolidační roztok na bázi organokřemičitanů nebude aplikován celoplošně, ale jen na místech
zasažených výraznou korozí kamene (například podklady tmelů), ale také v rozsahu vyplývajícím z
nálezové situace, během prací).
c)Osazení rekonstrukce celkové komposice
Osazení horní partie náhrobku /viz fotodokumentace průzkumu/. Na stávající stélu bude osazen
hranol s nápisem a dekorem na spodní hraně, následně bude na vrchol osazena kamenná urna. Ze
zdi, pravý sloupek, bude odsekána část omítky v pravo, tak, aby mohla být natočena pravá stojící
figura obličejem ke stéle.
d) tmelení, rekonstrukce v umělém kameni
Na kamenných částech sochařské výzdoby bude doplněno jen nepatrné množství drobných,
odlomených detailů. Rozsah a způsob doplňování, respektující originální tvarosloví a přirozenou
patinu stáří, bude důsledně konzultován s odbornými pracovníky státní památkové péče.
e) hydrofobizace
Po lokální lazurní retuši soch bude šetrně provedena závěrečná konzervace a hydrofobizace. Na
plochách namáhaných srážkovou vodou může být aplikován hydrofobizační roztok ve vyšší
koncentraci.
f) restaurátorská zpráva
Na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou paré, s podrobným
popisem prováděného zásahu, doplňujícím údaji průzkumu a režimem památky

VIII. Navržené technologie a materiály
Čištění – odsolení : mechanické, regulovaný proud vody, sádrovcové krusty naměkčeny pískovec nečistoty depozity kyselý čistič Heid & Schwarzfeld.
Biosanace: POROSAN - AQUA PRAHA , případně algicidu ALKUTEX BFA
Entferner - REMMERS
Konsolidant : FUNCOSIL Steinfestiger 200 na hlavní konsolidaci,
Tmely a tvarové rekonstrukce : minerální tmel na bázi hydraulického pojiva s příměsí
styrenakrylátové pryskyřice, SOKRAT 2804, s křemičitými písky, příslušné zrnitosti, probarvený
pigmenty - oxidy kovů.
Pigmenty: oxidy kovů BAYFERROX, PERPREN, titanová běloba
Hydrofobizant: FUNCOSIL – SL od firmy REMMERS
Pomocné materiály : etanol, čpavek, lepidla na kámen na bázi epoxidové pryskyřice

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
č . 2/5
N Á H R O B E K II. /3

Historie objektu, koncepce restaurátorského zásahu, návrh technologií a materiálů

Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování:
Stupeň průzkumu : Vstupní
Kamenné prvky stavby
I. Lokalizace památky
1. Kraj: Praha
2. Město / Obec: Praha Olšany
3. Název památky: Náhrobek - Rodina / Familie Vincenz Wenzel
4. Bližší určení místa: hřbitov II/3
II. Údaje o památce
1. Autor: pravděpodobně Josef Malínský (1752 – 1827)
2. Sloh / datování: okolo 1800
3. Materiál / technika: kámen: jemnozrnný pískovec
4. Rozměry: 1,37 m figura dívky, 0,75m pařez
5. Předchozí známé restaurátorské zásahy: rekonstrukce spodní partie obličeje, kamenná vložka

III. Údaje o akci:
1. Investor : Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován : 2/2016
3. Termín průzkumu : 2. 2016
4. Průzkum sepsal : MgA. Jiří Šlegl,
IV. Zadání a cíle průzkumu
Náhrobek je cenou památkou, která je jako soubor historických objektů hřbitova zapsána v seznamu
kulturních památek, podléhá tak režimu dohledu státní památkové péče. Tato skutečnost je
podstatná pro způsob restaurování, k němuž je zapotřebí přistupovat s úměrnou profesionální
zodpovědností. Popis vychází ze zkoumání na místě, provedení dokumentace a sond. Restaurátorský
záměr se snaží postihnout nejširší spektrum dané problematiky a navrhnout postup restaurování.

IV . popis památky
A/ popis /skladba Kompozice /
Náhrobek podle současného torzálního nálezu je tvořen figurou dívky a pařezem. V jaké kompozici
tyto dva objekty byly vzájemně propojeny, není momentálně dost jisté. Figura dívky má oddělený
loket, který byl nalezen při figuře.
Problematika celého náhrobku je velmi komplikovaná. Za prvé, není úplně jasné, je-li náhrobek na
svém původním místě, nebo jeho fragmenty byly deponovány na momentálním nálezovém místě.
Kopaná sonda totiž vůbec neodhalila ani náznak základového pásu nebo zdiva. Pod kamenným
pařezem se vinou velmi silné kořeny sousedního stromu. Přesto by dílo mělo asi zůstat v nálezové
lokaci, na druhou stranu je zde problém rozsáhlé spleti kořenů, které asi nedovolí stavbu základu. Za
druhé není jisté, v jaké kompozici byl původně náhrobek osazen. Máme základní figuru a pařez, avšak

figura jako by se opírala ještě o nějakou architekturu, která zde není. Rozhodně je zde poměrně
mnoho otázek, které asi neřeší ani nalezená historická fotodokumentace /viz fotopříloha str. 2/
Figura dívky
Při nohách dívky je stylizovaná skladba kamenných kvádrů, které mohly zpevňovat spodní partii
figury. Zkřížené nohy dívky už naznačují, že figura by měla mít někde opření. V podstatě se nabízí dvě
možnosti. Pravděpodobně byla figura opřena zadní partií o pařez, k tomuto odkazuje dobová
fotodokumentace /není však známo ze které doby/. Následně oblast spodní části zad s draperií již
nejsou modelačně dotaženy, jsou jen naznačeny, to by nasvědčovalo tomu, že tuto partii, která není
vysekána, zakrýval pařez. (Druhá komposiční verze, méně pravděpodobná, vychází z toho, že pravá
ruka figury s draperií má nezvyklý tvar, pokud by ruka – dlaň nebyla opřena, i draperie jako by se
spouštěla po zaoblené ploše, je možné, že k náhrobku přináležel ještě nějaký fragment, který dnes již
neznáme. Figura mladé dívky je oděna v římské, v pase převázané košili, to by naznačovalo odkaz k
empíru. Socha je mírně vykloněna doprava. Levá ruka si asi odkrývá lokny vlasů z obličeje. Pravá ruka
sochy má momentálně odtržený loket, zřejmě k oddělení došlo při pádu sochy do měkkého podloží,
než že by šlo o vandalský čin. Obličej je při spodní čelisti doplněn kamennou vložkou, zřejmě zde
došlo k mechanickému poškození či destrukci kamene. Mechanické poškození je zřejmé v oblasti
nohou. Chybí nárt a chodidlo levé nohy na prvém lýtku je silná destrukce kamene. V dolní partii
draperie jsou dvě čtvercové drobné, kamenné vložky neznámé funkce. Podobná vložka je i v zadní
partii, zřejmě mohlo jít o nějaké zakryté adjustování.
Pařez zařízlý ve výšce okolo 75cm má velmi důkladně sekanou strukturu kůry a vybíhajícího suku. Na
horním okraji je poškozený. Ve spodní partii je zbytek zelené barvy, avšak nepředpokládá se, že by
sousoší bylo kolorováno a ještě silným nánosem barvy.

Popis stavu památky
A / povrch znečištění a koroze
Povrch kamene, v místech omývaných srážkovou vodou mírně zčernalý, znečištěný atmosfér.
deposity. Spodní partie figury je zatížena v lýtkové partii silnou krustou a trhlinou. Chybí část levé
nohy. Znečištění volnými i ulpívajícími atmosférickými nečistotami.
Krusty s deposity síranových solí se nacházejí v malé síle a množství ve srážkových stínech v nohách a
na pařezu resp. kůře.
B/Korozi kamenného materiálu velmi ovlivňuje pronikání srážkové vody do poměrně porézního
materiálu jakým pískovec je. Zmrazovací cykly pak mají za následek zvětšování objemu vody - ledu
v kamenném materiálu.
C/Trhliny menších rozměrů jsou v oblasti nohou.
Architektura náhrobku a socha jsou, jsou celkem zachovalé včetně mnohých detailů modelace na
draperii. V oblasti obličeje dochází k odpadávání nezpevněné vrstvy v tloušťce až 4mm kamenné
hmoty. Dochází tak ke vzniku konkávních zahloubení.
D/ Mechanické poškození jednotlivých částí
Na objektu je zřejmá poškozena ruka sochy
E / Statika .

Momentálně socha leží při pařezu, objekty jsou bez základu
E/ Změny a dřívější opravy
Náhrobek není na původním stanovišti vzhledem k tomu, že nebyl nalezen ani náznak základu, sousoší stojí na
masivních kořenech. Stopy dřívější konzervace a restaurátorských zásahů jsou zřejmé např. v oblasti obličeje
spodní čelisti.

Vyhodnocení průzkumu
Laboratorní analýzy s lokalizacemi vzorků
1. Salinita bude posouzena během restaurátorského zásahu.
2. Petrografický rozbor hornin
Salinita a petrografický rozbor budou posouzeny při resturátorském zásahu. Rozsah analýz bude
určen až po konzultaci se zástupcem NPÚ.
VII. Koncepce restaurátorského zásahu
1. Popis cíle a obecných zásad, podmínky provádění.
Cílem restaurování díla, je jeho záchrana ve stadiu postupující degradace, zajištění prevence, a
především snaha uvést sousoší do původní komposice. Neposlední v řadě je zajištění hrobky po
stránce statické, čili její osazení do původní podoby na pevný základ.
Základním požadavkem je zde zajištění výchozí situace a v souladu s autenticitou obnovit historický
vzhled, především přeosazením, čištěním, sejmutím depozit a potlačení krustovitých vrstev a
následně rekonstrukcí tvarosloví.
Během zásahu i při konečné prezentaci bude respektována autentická hmotná podstata památky,
rozsah plastického doplňování architektonických prvků a dekoru bude konzultováno s příslušným
zástupcem NPÚ.
2. Navržené postupy restaurátorského zásahu.
2.1 Socha anděl s podstavcem z pískovce:
a. doplňující restaurátorský průzkum a fotodokumentace výchozího stavu v požadovaném rozsahu,
c) čištění
Pevně ulpívající nečistoty (krusty ) naměkčit ve vlhkých zábalech po naměkčení snímat mechanicky.
Čištění provést mechanicky, teplou vodou a jemnými kartáči. O definitivní variantě čištění a odsolení
rozhodne doplňujících vyhodnocení laboratorních výsledků, míry zasolení objektu.
b. Osazení
Vytypovat vhodné místo pro zpětné osazení. V součinnosti s investorem určit místo bez kořenových
systémů, aby nedošlo k poškození okolních stromů. Provést betonové základy pro sousoší do
nezámrzné hloubky sousoší osadit na antikorozní trny. Pokud nedojde k dalším objevům, osadit
figuru tak, že se zadní partií opírá o pařez.
c. předzpevnění

Vzhledem k lokálně zkorodovanému povrchu, je před vlastním čistícím procesem žádoucí, tyto partie
preventivně zpevnit, aby nedošlo ke zbytečnému úbytku původní hmoty. Tmely a vysprávky již
degradované nebo složením nevhodné budou šetrně mechanicky sejmuty tak, aby nedošlo k
poškození kamenné hmoty. Funkční a kvalitně provedené historické tmely a opravy budou
ponechány.
d. zpevnění
Konsolidační roztok na bázi organokřemičitanů nebude aplikován celoplošně, ale jen na místech
zasažených výraznou korozí kamene ( například podklady tmelů) , ale také v rozsahu vyplývajícím z
nálezové situace, během prací.
e. tmelení, rekonstrukce v umělém kameni
Na kamenných částech sochařské výzdoby bude doplněno jen nepatrné množství drobných,
odlomených detailů. Bude doplněna ruka o nalezený loket. Noha – nárt budou domodelovány.
f. hydrofobizace
Po lokální lazurní retuši soch bude šetrně provedena závěrečná konzervace a hydrofobizace.
g. restaurátorská zpráva
Na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou paré, s podrobným
popisem prováděného zásahu, doplňujícím údaji průzkumu a režimem památky
VIII. Navržené materiály
Čištění – odsolení : mechanické, regulovaný proud vody, sádrovcové krusty naměkčeny pískovec nečistoty depozity kyselý čistič Heid & Schwarzfeld.
Biosanace: POROSAN - AQUA PRAHA , případně algicidu ALKUTEX BFA
Entferner - REMMERS
Konsolidant : FUNCOSIL Steinfestiger 100 na hlavní konsolidaci,
Tmely a tvarové rekonstrukce : minerální tmel na bázi hydraulického pojiva s příměsí
styrenakrylátové pryskyřice, SOKRAT 2804, s křemičitými písky, příslušné zrnitosti, probarvený
pigmenty - oxidy kovů.
Pigmenty: oxidy kovů BAYFERROX, PERPREN, titanová běloba
Hydrofobizant: FUNCOSIL – SL od firmy REMMERS
Pomocné materiály : etanol, čpavek, lepidla na kámen na bázi epoxidové pryskyřice

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
č. 2/6
N Á H R O B E K Jana Křtitele Michaela Sagara II. /7 ,
Historie objektu, koncepce restaurátorského zásahu, návrh technologií a materiálů

Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování:
Stupeň průzkumu: Vstupní, kovový fragment nápisové desky
I. Lokalizace památky
1. Kraj: Praha
2. Město / Obec: Praha Olšany
3. Název památky: Náhrobek - Jana Křtitele Michaela Sagara
4. Bližší určení místa: : hřb. II, odd.7, při severní zdi
II. Údaje o památce
1. Sloh / datování: kolem r. 1813
2. Materiál / technika: kámen: kov, litina
4. Rozměry1,4 x 0,7m
5. Předchozí známé restaurátorské zásahy: ne
III. Údaje o akci:
1. Investor : Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován : 3/2016
3. Termín průzkumu : 3/2016
4. Průzkum sepsal : MgA. Jiří Šlegl,
IV. Zadání a cíle průzkumu
Náhrobek je cenou památkou, která je jako soubor historických objektů hřbitova zapsána v seznamu
kulturních památek, podléhá tak režimu dohledu státní památkové péče. Tato skutečnost je
podstatná pro způsob restaurování, k němuž je zapotřebí přistupovat s úměrnou profesionální
zodpovědností. Popis vychází ze zkoumání na místě, provedení dokumentace a sond. Restaurátorský
záměr se snaží postihnout nejširší spektrum dané problematiky a navrhnout postup restaurování.
V . popis památky
A/ popis /skladba Kompozice /
1. Ková deska litinová je osazena na ohradní zdi, částečně se nachází pod omítkou sousední kaplové
hrobky, to však neznamená, že kaple je mladší, mohlo dojít jen k úpravě omítky, která desku
v pravém kraji překryla. V horní části nad deskou je osazen gotický reliéfní motiv, jedná se zřejmě jen
o torzo. Litinová deska nese nápisy jak latinské tak německé, vztahující se k osobě lékaře Sagara.
Deska je jen v torzálním tvaru, chybí levá strana. Ohradní zeď je při kovové desce pobořena. Litinová
nápisová deska je plošně pokryta silnou korozí, přesto je zřejmé, že písmena byla zlacena. Torza
zlacení lze vypozorovat pouhým okem. Horním a dolním okraji desky je motiv dubových větví.
Před restaurováním litinové desky bude opravena omítka v okolí desky.
Návrh rekonstrukce
Provedení průzkumu omítky v okolí desky
Osekání okolní omítky
Kontrola osazení desky a případná úprava kotvícího systému
Čištění kovové desky od atmosférických deposit
Čištění kovového fragmentu v horní partii

Konzervace kovové plochy bezoplachovým krezolem.
Provedení nátěru konzultovat se zástupcem NPÚ.
Deska bude konzervována matným lakem a pohledově zůstane v nálezovém stavu
Nebude tedy proveden barevný nátěr, ale nátěr s konzervačními schopnostmi /příkl. Odrezol, matný
lak apod./.
Lokálně podpořit torzální nálezy zlaté.
Provést omítku a zpevnit zakončení zdi.
Použité materiály a technologie restaurování
Úprav stěn :
Cihla, vápenná malta,
Restaurování kovové desky:
Čištění takovou párou
konzervace - Odrezol , ochranný bezbarvý syntetický lak,
Doplnění zlacených ploch torzálně zvýraznit.
Nátěr fragmentu černou kovářskou barvou

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
č. 2/7
N Á H R O B E K č. VII/11
RODINA HUBÍNKOVA

Historie objektu, koncepce restaurátorského zásahu, návrh technologií a materiálů
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Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování
Stupeň průzkumu: Vstupní, kamenné prvky
I.
•
•
•
•
•
•
II.

Údaje o památce
Lokalizace památky: Praha 3, Olšanské hřbitovy, II - 4
Název památky: náhrobek – RODINA HUBÍNKOVA
Autor: neurčen, asi po r. 1850
Materiál: kámen, jemnozrnný pískovec, mramorová nápisová deska, kov – litina
ohradník a svícen
Rozměry: figura 0,8m, stéla 268 cm, hrobové zařízení 2,4x1,8m
Předchozí známé restaurátorské zásahy: neznámé
Údaje o akci

1. Investor: Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován : 3/2016
3. Termín průzkumu: 3. 2016
4. Průzkum sepsal: MgA. Jiří Šlegl,

III.
Zadání a cíle průzkumu
Náhrobek je cenou památkou, která je jako soubor historických objektů hřbitova zapsána v seznamu
kulturních památek, podléhá tak režimu dohledu státní památkové péče. Tato skutečnost je
podstatná pro způsob restaurování, k němuž je zapotřebí přistupovat s úměrnou profesionální
zodpovědností. Popis vychází ze zkoumání na místě, provedení dokumentace a sond. Restaurátorský
záměr se snaží postihnout nejširší spektrum dané problematiky a navrhnout postup restaurování.

IV . popis památky
A/ popis /skladba Kompozice /
Náhrobek
Neogotický náhrobek rodiny Hubínkovy je tvořen průčelní stélou se sochou P. Marie, orámování
tvořené neogotickým dekorem. Ve spodní partii stély je osazena mramorová nápisová deska
s pozlaceným písmem, překryta je skleněnou deskou. Pod mramorovou deskou je tmavá kamenná
deska s nápisy vztahujícími se k roku 1848. Nad nápisovou deskou je litinová svícnová konzole.
Zařízení hrobu v popředí je tvořeno pískovcovým rámem a krycí deskou. Náhrobek byl asi lemován
kovovým ohrazením, dnes je zde jen torzo dva sloupky s výpní na průčelí a dva sloupky při stéle.
Socha Panny Marie poměrně subtilní vysoký reliéf vetknutý do hmoty stély. Novogotická stéla je na
vrcholu po stranách zakončena cimbuřím, na středu vystupuje orámování sochy ve fiálu. Rámování
sochy tvoří dva sloupy nesoucí lomený oblouk s kraby. Socha P. Marie se sepjatýma rukama
k modlitbě vzhlíží k náhrobku se sklopeným pohledem. Nad hlavou má kovovou svatozář s 12
hvězdami.
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Popis stavu památky - nálezový stav
Povrch znečištění a koroze: průčelní kamenná stéla je s nevýraznými plošnými deposity a velmi
lokálně ulpívající řasou. Deposity vytváří v okolí sochy závoj z krusty. V hloubkách reliéfu deposity
překrývají asi barevný nátěr, nutno posoudit v detailním průzkumu.
Trhliny a mechanické poškození jednotlivých částí
Velmi rozsáhlé trhliny se projevují na středu náhrobku směr trhlin nediagonální a směřuje do
jednoho místa, to je zřetelné na rubové straně náhrobku, kde je zřejmé místo překryté maltou. Tuto
partii je třeba zevrubněji prozkoumat v rámci detailního průzkumu. Může se jednat o součást
k průčelní konzuli na světlo. V oblasti nohou P. Marie je na průčelí z boku otvor, vzniklý neznámým
zapříčiněním. Došlo tak k poškození modelace ve spodní části reliéfu. Otvor může mít i vztah
k popsané statické poruše.
Architektura náhrobku je celkem zachovalé včetně mnohých detailů modelace výzdoby, jako je
cimbuří, kraby nebo fiála. Na kamenných rámech náhrobku jsou otvory po vylomeném zábradlí.
C / Barevné vrstvy
Barevné vrstvy nejsou jednoznačně identifikovány. V rámci detailního průzkumu je zapotřebí
prozkoumat vrstvy například v hloubce hlavic sloupů.
D/ Statika
Jak bylo popsáno statika je velmi poškozena na střední partii náhrobku je zapotřebí zjistit zdroj
poškození a následně zvolit způsob sanace.

Vyhodnocení průzkumu
Laboratorní analýzy s lokalizacemi vzorků
1. Salinita bude posouzena během restaurátorského zásahu.
2. Petrografický rozbor hornin
Salinita a petrografický rozbor budou posouzeny při resturátorském zásahu. Rozsah analýz bude
určen až po konzultaci se zástupcem NPÚ.
VII. Koncepce restaurátorského zásahu
1. Popis cíle a obecných zásad, podmínky provádění.
Cílem restaurování cenného díla, je jeho záchrana ve stadiu postupující degradace, zajištění
prevence. Jako velmi důležité se zde jeví zajištění hrobky po stránce statické.
Základním požadavkem je zde zajištění výchozí situace a v souladu s autenticitou obnovit historický
vzhled především čištěním a rekonstrukcí tvarosloví.
Během zásahu i při konečné prezentaci bude respektována autentická hmotná podstata památky,
rozsah plastického doplňování architektonických prvků a dekoru bude konzultováno s příslušným
zástupcem NPÚ.
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2. Navržené postupy restaurátorského zásahu.
2.1 Pískovcová architektura
a) doplňující restaurátorský průzkum a fotodokumentace výchozího stavu v požadovaném rozsahu,
průzkum barevnosti, zasolení, a detailní průzkum příčin trhlin.
b) předzpevnění
Vzhledem k lokálně zkorodovanému povrchu, je před vlastním čistícím procesem žádoucí, partie
preventivně zpevnit, aby nedošlo ke zbytečnému úbytku původní hmoty.
b2)Demontáž
Demontáž stély s reliéfem, po jejím zajištění aby během demontáže nedošlo k rozpadu stély. Po
demontáži prověřit všechny trhliny provést jejich sanaci a čepování. Po statickém zajištění náhrobku
následná montáž na vytvořenou spodní základovou partii náhrobku.
c) čištění
Češtění mechanicky za pomoci teplé vody, vzhledem k charakteru pískovce provádět tlakovou párou.
Pevně ulpívající nečistoty (krusty) naměkčit ve vlhkých zábalech po naměkčení snímat mechanicky.
Čištění tlakovou párou nebo mehanicky teplou vodou s tenzidem.
O definitivní variantě čištění a odsolení rozhodne doplňujících vyhodnocení laboratorních výsledků,
míry zasolení objektu a po konzultaci se zast NPÚ.
Tmely a vysprávky již degradované nebo složením nevhodné budou šetrně mechanicky sejmuty tak,
aby nedošlo k poškození kamenné hmoty. Funkční a kvalitně provedené historické tmely a opravy
budou ponechány.
d) zpevnění
Konsolidační roztok na bázi organokřemičitanů nebude aplikován celoplošně, ale jen na místech
zasažených výraznou korozí kamene ( například podklady tmelů) , ale také v rozsahu vyplývajícím z
nálezové situace, během prací.
e) tmelení, rekonstrukce v umělém kameni
Na kamenných částech sochařské výzdoby bude doplněno potřebné
množství drobných,
odlomených detailů. Rozsah a způsob doplňování, respektující originální tvarosloví a přirozenou
patinu stáří, bude důsledně konzultován s odbornými pracovníky státní památkové péče.
Budou zatmeleny otvory po odtrženém kovovém ohradníku.
Mramorová deska, včetně nápisu, bude šetrně čištěna. Skleněná deska bude nahrazena. Přezlacení
nepovažujeme za nutné.
Trhliny vyplnit injektážní směsí.
k) Kovové partie náhrobku, zábradlí a konzole lampy, budou sanovány, odčištěny od rezu,
konzervovány bezoplachovým odrezolem a natřeny podnátěrem a nátěrem v matném tmavém
černém nebo hnědem odstínu. Lze i presentovat reaz pod lehkou vrstvou bezbarvého matného laku.
k) restaurátorská zpráva
Na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou paré, s podrobným
popisem prováděného zásahu, doplňujícím údaji průzkumu a režimem památky.
4

VIII. Navržené technologie a materiály
Čištění – odsolení : mechanické, regulovaný proud vody, sádrovcové krusty naměkčeny
Konsolidant : FUNCOSIL Steinfestiger 100 na hlavní konsolidaci,
Tmely a tvarové rekonstrukce : minerální tmel na bázi hydraulického pojiva s příměsí
styrenakrylátové pryskyřice, SOKRAT 2804, s křemičitými písky, příslušné zrnitosti, probarvený
pigmenty - oxidy kovů.
Injektážní směsy AQUA , nebo od firmy REMMERS
Pigmenty: oxidy kovů BAYFERROX, PERPREN, titanová běloba
Hydrofobizant: FUNCOSIL – SL od firmy REMMERS
Pomocné materiály : etanol, čpavek, lepidla na kámen na bázi minerální.
Kov : Odrezol, základová barva , lak syntetický matný
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Postup oprav povaleného pomníku na II. hřbitově na Olšanech
Č. záměru 2/8
Olšany odd. II – 3 - 33 (u cesty)

Pomník matematika Jana Viléma Pexidera z krystalického vápence se zřítil vinou dožilé cihelné
podezdívky, která tvořila základy pomníku.
Pomník bude osazen na nově zhotovený litý železobetonový základ, který bude proveden do hloubky
50 cm.
Odlomené fragmenty budou lepeny minerálním nebo polyesterovým lepidlem.
Poloha pomníku

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
č. 3 / 1
N Á H R O B E K III. 8
Rodina KHITTEL
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Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování
Stupeň průzkumu : Vstupní
Kamenné prvky stavby
I. Lokalizace památky
1. Název památky: Náhrobek – RODINA KHITTEL
2. Bližší určení místa: Praha, Olšany - III - 8, západní zeď

II. Údaje o památce
1. Autor : Fr. Linn
2. Sloh / datování : 2. pol. 18. stol
d 3. Materiál / technika :
Nika je vystavěna z cihel, kordonové římsy na průčelí jsou pískovcové, uvnitř niky je římsa
štuková
Socha : kámen, jemnozrnný pískovec ,
4. Rozměry : figura Kristus v. 1,85, nika 3,6x 2,5m
5. Předchozí známé restaurátorské zásahy : nevíme
III. Údaje o akci:
III. Údaje o akci:
1. Investor : Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován : 2/2016
3. Termín průzkumu : 2. 2016
4. Průzkum sepsal : MgA. Jiří Šlegl,
Zadání a cíle průzkumu
Náhrobek je cenou památkou, která je jako soubor historických objektů hřbitova zapsána v seznamu
kulturních památek, podléhá tak režimu dohledu státní památkové péče. Tato skutečnost je
podstatná pro způsob restaurování, k němuž je zapotřebí přistupovat s úměrnou profesionální
zodpovědností. Popis vychází ze zkoumání na místě, provedení dokumentace a sond. Restaurátorský
záměr se snaží postihnout nejširší spektrum dané problematiky a navrhnout postup restaurování.

IV . popis památky
A/ popis /skladba kompozice /
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Náhrobek je pojatý jako sochařské monumentální dílo s figurální sochou – Kristus s knihou (Nový
zákon) v levé ruce na nízkém piedestalu v mírně nadživotní velikosti. Podstavec je tvořen
profilovanou římsou. Na průčelí nápisová deska z šedého mramoru, nápis dnes již bez známek zlacení
či kolorování, v bocích nápisové desky chybí. Socha je umístěna ve 3,6 m vysoké mělké nice – na silně
degradované omítce a zdivu probíhaly v době zpracování záměru rekonstrukční práce. Na postraních
stěnách niky jsou obdélníkové vnořené rámování, na jejich spodních částech byly osazeny pasparty
nápisových desek. Tyto pasparty jsou z velké části nalezeny a složeny při náhrobku, levá pasparta
není celistvá.
Náhrobek se sochou je z jemnozrnného pískovce. Hrob nemá obrubníky.
Popis stavu památky - nálezový stav
a) povrch znečištění a koroze
Socha Krista je pojednána asi mladším barevným okr-zeleným nátěrem, který se rozpadá a drolí. Tím,
že je socha chráněna nikou, nejsou zde výrazná znečištění, nátěr sochy zamezil i vzniku krust. Krusta
se objevuje jen na vnitřní straně draperie. Prachové deposity jsou též jen v omezeném rozsahu.
Piedestal, tím že byl z velké části v kontaktu s hliněným navršením, je značně zavlhlý, dá se tedy
předpokládat deportace vodorozpustných solí, avšak tvarová partie je poměrně zachována, nebyla
zřejmě namáhána zmrazovacími cykly. Absenci postraních nápisových desek lze vysvětlit násilným
vytržením z lůžka, tomu nasvědčuje vážné mechanické poškození nárožního sloupku.
Stavba niky je zdobena reliéfy (věnce), které jsou celkem bez poškození stejně tak i střešní krytina.
Není zřejmé, zda byl vrchol štítu ubourán nebo valbové seříznutí vrcholu štítu bylo záměrem.

Rostliny
Na plochách vystavených působení povětrnosti se před rekonstrukcí niky ve velké míře nacházely
nálety vyšších a nižších rostlin – v této lokalitě převážně břečťanu, který pokrývá část niky. Mechy a
řasy se na architektuře a soše prakticky nevyskytují. Tyto vegetační procesy břečťanu mohli narušit
erozi povrchu niky, v zastínění stěna zůstávala déle vlhkou, mohlo tak dojít k destrukci štukových
vrstev. Avšak kámen újmu vegetací nevykazuje.
Trhliny i menších rozměrů mohou mít za následek též ať již časově závratnou či nenápadnou
destrukci porézního kamene. Zde však trhliny nebyly zatím identifikovány.
Architektura náhrobku a socha jsou, jsou celkem zachovalé včetně mnohých detailů modelace na
draperii. Architektura náhrobku byla více poznamenána vandalismem nežli přirozeným rozpadem
pískovce.
Barevné vrstvy
Socha Krista, jak již bylo zmíněno, byla přetřena zřejmě vápenným nátěrem v odstínu okrově
zeleném, nátěr je na mnohých místech ve stadiu rozpadu.
Barevné vrstvy byly identifikovány také na vnitřní ploše niky, nika byla asi přetírána vícekrát a tak se
dochovaly různé odstíny modrého nátěru.
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Mechanické poškození jednotlivých částí
Na objektu jsou zřejmá poškození modelace, toto poškození je však jen lokální zasahuje modelaci
prstů levé ruky a draperie. Poškození podstavce bylo zmíněno výše. Zcela zničena je nápisová
postraní deska.
Statika
Osazení a kotvení sochy nebylo viditelně porušeno a socha se jeví jako stabilní

Změny a dřívější opravy
Stopy dřívější konzervace a restaurátorských zásahů nejsou úplně zřejmé. Popsané kolorování niky je
zřejmě původní, avšak kolorování sochy Krista mohlo být nepůvodní. Je možné, že po vyčištění, po
základním omytí bude zřejmé k jakým konzervačním či restaurátorským zásahům na plastice došlo.

Vyhodnocení průzkumu
Laboratorní analýzy s lokalizacemi vzorků
1. Salinita bude posouzena během restaurátorského zásahu.
2. Petrografický rozbor hornin
Salinita a petrografický rozbor budou posouzeny při resturátorském zásahu. Rozsah analýz bude
určen až po konzultaci se zástupcem NPÚ.

VII. Koncepce restaurátorského zásahu
1. Popis cíle a obecných zásad, podmínky provádění.
Cílem restaurování cenného díla, je jeho záchrana ve stadiu postupující degradace, zajištění
prevence. Základním požadavkem je zde zajištění výchozí situace a v souladu s autenticitou, obnovit
historický vzhled především čištěním a rekonstrukcí tvarosloví.
Během zásahu i při konečné prezentaci bude respektována autentická hmotná podstata památky,
rozsah plastického doplňování architektonických prvků a dekoru bude konzultováno s příslušným
zástupcem NPÚ.
2. Navržené postupy restaurátorského zásahu.
2.1 Socha Krista s podstavcem z pískovce:
a) doplňující restaurátorský průzkum a fotodokumentace výchozího stavu v požadovaném rozsahu.
b/ osazení
Kamené pasparty by měly být osazeny do postraních orámování na průčelí niky . Třebaže se na levé
straně bude jednat jen o instalaci fragmentu.
c) odkopání hlíny - bylo provedeno během průzkumu 2016
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b) předzpevnění
Vzhledem k lokálně zkorodovanému povrchu, je před vlastním čistícím procesem žádoucí, partie
preventivně zpevnit, aby nedošlo ke zbytečnému úbytku původní hmoty.
c) čištění
O definitivní variantě čištění rozhodne doplňujících vyhodnocení laboratorních výsledků, míry
zasolení objektu. Rozsah čištění vzhledem k nálezu polychromií bude předmětem jednání s NPÚ.
Plošné odstranění barevného nátěru z povrchu sochy nutno konzultovat se zástupcem NPÚ. Plošné
sejmutí nátěru není potřebné. Je zde určitá historická kontinuita, která by měla být zachována,
zároveň nátěr plastice neubližuje - naopak ji chrání proti ulpívání atmosferických deposit.
Tmely a vysprávky již degradované nebo složením nevhodné budou šetrně mechanicky sejmuty tak,
aby nedošlo k poškození kamenné hmoty. Funkční a kvalitně provedené historické tmely a opravy
budou ponechány.
d) zpevnění
Konsolidační roztok na bázi organokřemičitanů nebude aplikován celoplošně, ale jen na místech
zasažených výraznou korozí kamene ( například podklady tmelů) , ale také v rozsahu vyplývajícím z
nálezové situace, během prací.
e) tmelení, rekonstrukce v umělém kameni
Na kamenných částech sochařské výzdoby bude doplněno potřebné
množství drobných,
odlomených detailů. Modelace bude provedena v plném rozsahu, tzn. modelace prstú ap. Rozsah a
způsob doplňování, respektující originální tvarosloví a přirozenou patinu stáří, bude důsledně
konzultován s odbornými pracovníky státní památkové péče. Mramorová deska, včetně nápisu, bude
šetrně čištěna. Zlacení nebo kolorování písma nebude prováděno.
f) stavební práce
Na rovnou omítku se štukovou vrstvou bude proveden nátěr v odstínu zaznamenaného modrého
odstínu. Nátěr bude proveden na suchou omítku - vápenný, silikátový apod.
k) restaurátorská zpráva
Na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou paré, s podrobným
popisem prováděného zásahu, doplňujícím údaji průzkumu a režimem památky.
VIII. Navržené technologie a materiály
Čištění – odsolení : mechanické, regulovaný proud vody, sádrovcové krusty naměkčeny
Konsolidant : FUNCOSIL Steinfestiger 300 na hlavní konsolidaci,
Tmely a tvarové rekonstrukce : minerální tmel na bázi hydraulického pojiva s příměsí
styrenakrylátové pryskyřice, SOKRAT 2804, s křemičitými písky, příslušné zrnitosti, probarvený
pigmenty - oxidy kovů.
Pigmenty: oxidy kovů BAYFERROX, PERPREN, titanová běloba
Hydrofobizant: FUNCOSIL – SL od firmy REMMERS
Pomocné materiály : etanol, čpavek, lepidla na kámen na bázi minerální.
5

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
č. 3/2
N Á H R O B E K III./ 6

Historie objektu, koncepce restaurátorského zásahu, návrh technologií a materiálů

1

Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování
Stupeň průzkumu: Vstupní
Kamenné prvky stavby
I. Lokalizace památky
1. Město / Obec: Praha, Olšany
2. Název památky: Náhrobek –sarkofág tvořený deskami (dutý)
3. Bližší určení místa: III / 6
II. Údaje o památce
1. Autor : neznámý
2. Sloh / datování : 19.stol.
3. Materiál / technika : Architektura náhrobku je krystalický vápenec. Asi nebude zdejšího původu.
Celý komplet mohl být dovezen ze zahraničí.
4. Rozměry : 1,60x š.0,83 m, v. 0,85cm
5. Předchozí známé restaurátorské zásahy : není znám
III. Údaje o akci:
1. Investor : Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován : 2/2016
3. Termín průzkumu : 2. 2016
4. Průzkum sepsal : MgA. Jiří Šlegl,
IV. Zadání a cíle průzkumu
Náhrobek je cenou památkou, která je jako soubor historických objektů hřbitova zapsána v seznamu
kulturních památek, podléhá tak režimu dohledu státní památkové péče. Tato skutečnost je
podstatná pro způsob restaurování, k němuž je zapotřebí přistupovat s úměrnou profesionální
zodpovědností. Popis vychází ze zkoumání na místě, provedení dokumentace a sond. Restaurátorský
záměr se snaží postihnout nejširší spektrum dané problematiky a navrhnout postup restaurování.

V . popis památky
A/ popis /skladba Kompozice /
Náhrobek tvoří kamenný sarkofág z minimálně 5 kamennými dílci (2 boční, 2 průčelní, a 1 krycí deska
se čtyřmi do sebe vetknutými sedlovými střechami v nárožích krycí desky jsou vysekány akroterie na
dvou místech tč. chybí. Dno sarkofágu nebylo prozkoumáno. Ve vnitřním prostoru hrobky je hlína do
1/3 výšky a větve keřů. Na průčelí je německý nápis Wiedershen / Na viděnou. V bočních podélných
deskách jsou též vysekány nápisy v římské kapitále s patkami.
Náhrobek je z velké části „utopen“ okolní vršenou humusní hlínou a tak na zadním průčelí je již vidět
jen krycí deska. Jednotlivé desky sarkofágu jsou spojeny kovovými kramlemi, které jsou zkorodované,
tak došlo k posunu jednotlivých dílců. Některé ozdoby nároží /akroterie / byly v minulosti poškozeny
a nejsou nalezeny, mohl by být v hlíně, kterou navrhuji odkopat do hl. asi 50cm.
Krycí deska je poškozena prasklinou, která je ve vertikální linii, probíhá zřejmě po jílovité vrstvě
v sedimentační vrstvě vápence. Zásadní trhlina je zde však vertikální, ta je způsobena zřejmě
mechanicky úderem.
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Při rekonstrukci sarkofágu, bude náhrobek opatrně rozebrán a slepen v trhlinách a následně sestaven
na novém základovém pasu, který bude zhotoven na současnou úroveň terénu. Vzhledem k poměrně
úzkému profilu budou zemní práce prováděny v koordinaci se správou pohřebiště, aby se předešlo
nežádoucí manipulaci s případnými ostatky.

Popis stavu památky - průzkum
A / povrch znečištění a koroze
Povrch kamene, prakticky bez atmosférických deposit, krust, na povrchu neulpívají žádné řasy ani lišejníky.
Koroze kamene je zde rovnoměrná po celé ploše náhrobku, písmena nápisu jsou méně čitelná, je možné, že
došlo ke ztrátě materie z povrchu, avšak jedná se jen o mírnou povrchovou destrukci.
Trhliny jsou zjevné ve vodorovné ploše krycí desky a příčná trhlina krycí desky. Vodorovná trhlina měla zřejmě
za následek odpadnutí dvou nárožních akrotérií na průčelí.

VII. Koncepce restaurátorského zásahu
1. Popis cíle a obecných zásad, podmínky provádění.
Cílem restaurování cenného díla, je jeho záchrana ve stadiu postupující degradace, zajištění a
prevence. Základním požadavkem je zde statické zajištění, které spočívá v odhalení náhrobku
odkopáním léty vršené zeminy, demontáží sarkofágu, vytvoření základových pasů a zpětného osazení
jednotlivých desek sarkofágu.
Zajištění výchozí situace a v souladu s autenticitou bude obnoven historický vzhled, především
čištěním a rekonstrukcí tvarosloví v partii krycí desky. Během zásahu i při konečné prezentaci bude
respektována autentická hmotná podstata památky, rozsah plastického doplňování architektonických
prvků.
Postup
1. Odkopání druhotně navršených humusných vrstev, deponovat drny s květenou jsou zde rozsáhlé
plochy medvědího česneku. drny mohou být použity ke zpetnému osázení na novou teréní úroveň.
2. Celková demontáž, vytvoření betonových základových pasů na hutněném štěrkovém podloží fr.
16/32. Základy budou provedeny na současnou úroveň terénu. Základové pasy možno provést ve
ztracené bernění š.150mm s armaturou 8mm.
3. Zpětné osazení kamenných částí na vytvořené základové pasy.
4 . Tvarové doplnění, doplnění postraních akroterií.
5. Trhliny provést lepení lepidlem na minerální bázi. Do příčné trhliny vložit antikorozní čepy (4mm)
přes vrchol trhliny provést modelaci umělým kamenem v adekvátním odstínu a struktuře podobné
kameni.
6. Spárování bude obnoveno v minerální směsi, co nejvíca příbuzná původní užité hmotě. Místa
ohrožená zatékáním srážkové vody, musí být zajištěna funkčními tmely s minimálním koeficientem
nasákavosti.
Nápisy po stranách sarkofágu nebudou zvírazněny. Hydrofobizace nebude provedena.
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Konečné estetické vyznění bude dosaženo citlivou plastickou a barevnou lazurní, lokální retuší,
prakticky jen v místě trhlin nebo napojení jednotlivých článků. Okolí náhrobku bude zatravněno.
Navrhovaný restaurátorský zásah lze charakterizovat, jako soubor opatření, převážně konzervační
povahy s drobnou rekonstrukcí. Restaurátorské práce budou průběžně konzultovány na kontrolních
dnech se zástupci investora a NPÚ.

VIII. Navržené technologie a materiály
Čištění: mechanické, regulovaný proud vody,
Konsolidant : FUNCOSIL Steinfestiger, KSE 100 na hlavní konsolidaci,
Tmely a tvarové rekonstrukce : minerální tmel na bázi hydraulického pojiva s příměsí
styrenakrylátové pryskyřice, SOKRAT 2804, s vápenitými drtěmi - prachem, probarvený pigmenty oxidy kovů.
Pigmenty: oxidy kovů BAYFERROX, PERPREN, titanová běloba
Pomocné materiály : etanol, čpavek, lepidla na kámen na bázi epoxidové pryskyřice
Pro osazení : Beton B32 , drcený kámen pro odsyp 16/32, 32/64
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
č. 3/3
N Á H R O B E K č. III / 7

Historie objektu, koncepce restaurátorského zásahu, návrh technologií a materiálů
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Stupeň průzkumu: Vstupní, kamenné a kovové prvky, cihelné zdivo a štuky
I.
•
•
•
•

Údaje o památce
Lokalizace památky: Praha 3, Olšanské hřbitovy, hřb. III - 7 (jižní zeď)
Název památky: kovový pomník ve zděné nice
Autor: neurčen, asi 2. pol. 19. Stol
Materiál: nika – cihla, omítka, zdobné štuky
kovový pomník, plech, sloupky litina,
kamenné rámy, vnější mramor, vnitřní žula

•
•
II.

Rozměry niky: v. 4,3 x š. 2,4m, kov. náhrobek s vrch fiálou 2,9 x 0,9, kamenné rámy,
vnější 2,9 x 4,6, kamenný rám vnitřní 1,2 x 1,2
Předchozí známé restaurátorské zásahy: žádné
Údaje o akci

1. Investor: Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován : 3/2016
3. Termín průzkumu: 3. 2016
4. Průzkum sepsal: MgA. Jiří Šlegl,
III.
Zadání a cíle průzkumu
Náhrobek je cenou památkou, která je jako soubor historických objektů hřbitova zapsána v seznamu
kulturních památek, podléhá tak režimu dohledu státní památkové péče. Tato skutečnost je
podstatná pro způsob restaurování, k němuž je zapotřebí přistupovat s úměrnou profesionální
zodpovědností. Popis vychází ze zkoumání na místě, provedení dokumentace a sond. Restaurátorský
záměr se snaží postihnout nejširší spektrum dané problematiky a navrhnout postup restaurování.
IV . popis památky
A/ popis /skladba Kompozice /
Náhrobek tvoří mělká cihlová nika s tympanonem ve vrcholu. Do niky je vložen kovový náhrobník, se
středovou nápisovou deskou, dnes je silně zkorodován a nápis se tak ztratil. V popředí niky jsou dva
kamenné rámy, vnější ohraničuje rov a byla na něm osazena kovová mřížka, dnes jsou zde jen
fragmenty adjustované v kovovém rámu. Vnitřní rámování zřejmě ohraničovalo plato před
náhrobkem.
Nika je cihlovou stavbou završenou tympanonem, stavba byla asi v nedávné minulosti opravena jen
konzervačním způsobem. To znamená, že horní plochy byly pokryty betonovou mazaninou tak, aby
nezatékalo do konstrukce. Nika je prakticky bez omítek. Po stranách zbyla jen jakási torza, u kterých
nelze dost jednoznačně stanovit, že patří k omítkám původním. Vnitřní hrany tympanonu byly
opatřeny drobným profilem, který se v jakési torzálnosti zachoval. Po započetí restaurátorských prací
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a po vystavění lešení bude tato partie detailněji prozkoumána a bude definována profilace. Asi i
samotná mohla mít vnější orámování profilem.
Kovový náhrobek, přesto, že je pokryt korozí, je v dobrém stavu po statické stránce. I když se levá
strana mírně odtrhla, nedá se mluvit o kritickém stavu, neboť větší část kovových ozdob, fiál, krabů je
poškozena jen povrchovou korozí.
VII. Koncepce restaurátorského zásahu
a) doplňující restaurátorský průzkum a fotodokumentace výchozího stavu v požadovaném rozsahu.
b) Rekonstrukce stavební části niky
Detailní restaurátorský a stavebně historický průzkum z vystavěného lešení
Osek druhotných omítek a sejmutí betonové stříšky
Čištění proudem vody
Provedení ploch vápennou omítkou
Provedení profilace /pokud bude doložena/
Provedení nátěru
c) Kovový náhrobek
Provedení detailního průzkumu a dokumentace
Základní očištění sejmutí uvolněných částic kartáčem
Operativní průzkum nápisové desky
Omytí tlak vodou
Chemické čištění a konzervace bezoplachový orezol který má zároveň schopnost konzervace
Průzkum trhliny a posoudit možnosti jejího scelení, svar nepovažuji za nutný
Na méněexponovaném místě provést vzorek konzervace a výsledné podoby pro konzultaci se zast.
NPÚ.
k) restaurátorská zpráva
VIII. Navržené technologie a materiály
Stavební práce: Vápenná hydraulická malta s přidáním NHL 2 nebo 3,5
Konzervace kovu: odrezol, matné laky
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
č. 3/4
N Á H R O B E K č. III/7, 116
průzkum
RODINA GOTTLIEBOVA

Historie objektu, koncepce restaurátorského zásahu, návrh technologií a materiálů
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Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování
Stupeň průzkumu: Vstupní, kamenné prvky
I.
•
•
•
•
•
•
II.

Údaje o památce
Lokalizace památky: Praha 3, Olšanské hřbitovy, hřb. III, odd. 7, č.h.116, při jižní zdi
Název památky: Náhrobek – rodiny GOTTLIEB
Autor: neurčen, asi 2. pol. 19. stol., úpravy 20. stol.
Materiál: kámen, stéla: jemnozrnný pískovec, světle šedý, mramorová nápisová
deska, žulový náhrobek
Rozměry: pískovcová stéla bez kříže v. 1,75 x š.0,9m, kříž v. 65cm, náhrobek 240
x160cm
Předchozí známé restaurátorské zásahy: žádné
Údaje o akci

1. Investor: Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován : 3/2016
3. Termín průzkumu: 3. 2016
4. Průzkum sepsal: MgA. Jiří Šlegl,

III.
Zadání a cíle průzkumu
Náhrobek je cenou památkou, která je jako soubor historických objektů hřbitova zapsána v seznamu
kulturních památek, podléhá tak režimu dohledu státní památkové péče. Tato skutečnost je
podstatná pro způsob restaurování, k němuž je zapotřebí přistupovat s úměrnou profesionální
zodpovědností. Popis vychází ze zkoumání na místě, provedení dokumentace a sond. Restaurátorský
záměr se snaží postihnout nejširší spektrum dané problematiky a navrhnout postup restaurování.
IV . popis památky
A/ popis /skladba Kompozice /
Náhrobek
Náhrobek rodiny Gottlieb tvoří mělká nika, zřejmě mladší úprava (asi okolo 1920) oproti náhrobní
stéle s reliéfem osazené uvnitř niky. Na vrcholu stély byl osazen kříž, jehož torzo bylo nalezeno
během průzkumu při náhrobku. Před pískovcovou stélou je osazen mladší žulový náhrobek
z masivním rámem a krycí deskou, průčelní rám je opatřen sekaným číslem 116.
Náhrobní stéla
Stéla je tvořena soklovou partií, do které je vytesána mělká nika pro osazení nápisové desky. Ovšem
jak byla tato partie řešena v minulosti, není docela jasné. Před náhrobkem je opřena nápisová deska
s textem RODINA GOTTLIEBOVA, šířka desky celkem odpovídá šířce náhrobku, tak že by mohla být
součástí náhrobku. Avšak překrývá popsanou niku, která byla osazena asi původní nápisovou deskou,
která se nezachovala. Při průzkumu byly v suti a hlíně nalezeny ještě trosky skleněné nápisové desky,
2

ležela před opřenou mramorovou deskou. Tím není dost jasné, kde tato skleněná nápisová deska byla
instalována. Rozhodně doporučujeme zachování torza skleněné desky, na které jsou částečně
zanesena jména a data narození, zesnulých.
Na střední partii je vytesán vysoký reliéf s tématem zmrtvýchvstání Krista. Ve spodní části reliéfu je
odsunutá deska z náhrobku, ze kterého vystupuje Kristus. Ve spodním plánu reliéfu / na pozadí / jsou
dvě figury andělů: anděl vpravo s palmovou ratolestí nese nad hlavou Krista královskou korunu, anděl
vlevo s rozvinutým praporem jako baldachýnem. Všechny figury jsou na partii obličeje a částečně i
prsou mechanicky poškozeny. Nejspodnější 3. plán, čili zadní plocha reliéfu je pojednána paprsky
vycházejícími z hrudi resp. srdce Krista.
Reliéf je vtesán do nízké niky, po jejích stranách ve vrcholech jsou v nízkém reliéfu hlavičky andělů.
Nad střední partií je stříška na spodní hraně je lemována vejcovcem. Horní plocha stříšky byla
osazena křížem s draperií. Kříž je v torzálním stavu, dnes uložen při hrobu, během průzkumu byly
v okolí nalezeny všechny části vrcholového kříže a tak jeho rekonstrukce a osazení na vrchol nebude
problematické.
Náhrobní stéla je vsazena do zděné niky, ta byla buď vytvořena, nebo přestavěna později. Její
tvarosloví odkazuje k počátku 20. stol. Vnitřní omítky jsou v torzálním stavu a je potřeba jejich
zajištění a doplnění.
Před náhrobní stélou je osazen masivní žulový náhrobek. Přední partie náhrobku je rozvolněna i
navazující cihlové orámování je rozvolněné.

Popis stavu památky - nálezový stav
A / povrch znečištění a koroze
Průčelní kamenná stéla vzhledem k tomu, že je chráněna nikou je s nevýraznými deposity, avšak v hloubkách
s nevýraznou krustovitou vrstvou . Deposity jsou především v hloubkách reliéfu.
B/ Trhliny a mechanické poškození jednotlivých částí
Trhliny nejsou momentálně zřejmé.
Mechanické poškození je zřejmé na reliéfu, zde však doplnění obličejové partie nebude rekonstruována.
Na rozdíl od zpětné instalace kříže, jehož rekonstrukci nic nebrání. I nároží stříšky bude zpětně osazeno.
C / Barevné vrstvy
Nebyly nalezeny
D/ Statika
Rozvolněna je jen vazba náhrobku, ostatní partie hrobu jsou bez poškození

Vyhodnocení průzkumu
Laboratorní analýzy s lokalizacemi vzorků
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1. Salinita bude posouzena během restaurátorského zásahu.
2. Petrografický rozbor hornin
Salinita a petrografický rozbor budou posouzeny při resturátorském zásahu. Rozsah analýz bude
určen až po konzultaci se zástupcem NPÚ.

VII. Koncepce restaurátorského zásahu
1. Popis cíle a obecných zásad, podmínky provádění.
Cílem restaurování cenného díla, je jeho záchrana ve stadiu postupující degradace, zajištění a
prevence. Jako velmi důležité se zde jeví zajištění hrobky po stránce statické.
Základním požadavkem je zde zajištění výchozí situace a v souladu s autenticitou obnovit historický
vzhled především čištěním a rekonstrukcí tvarosloví.
Během zásahu i při konečné prezentaci bude respektována autentická hmotná podstata památky,
rozsah plastického doplňování architektonických prvků a dekoru bude konzultováno s příslušným
zástupcem NPÚ.
2. Navržené postupy restaurátorského zásahu.
2.1 Pískovcová architektura
a) doplňující restaurátorský průzkum a fotodokumentace výchozího stavu v požadovaném rozsahu.
b) předzpevnění
Vzhledem k lokálně zkorodovanému povrchu, je před vlastním čistícím procesem žádoucí, partie
reliéfu preventivně zpevnit, aby nedošlo ke zbytečnému úbytku původní hmoty.
c) čištění
Češtění mechanicky za pomoci teplé vody, vzhledem k charakteru pískovce provádět tlakovou párou.
Pevně ulpívající nečistoty ( krusty ) naměkčit ve vlhkých zábalech po naměkčení snímat mechanicky.
Čištění tlakovou vodou nebo párou.
O definitivní variantě čištění a odsolení rozhodne doplňujících vyhodnocení laboratorních výsledků,
míry zasolení objektu a konzultace se zast. NPÚ.
Tmely a vysprávky již degradované nebo složením nevhodné budou šetrně mechanicky sejmuty tak,
aby nedošlo k poškození kamenné hmoty. Funkční a kvalitně provedené historické tmely a opravy
budou ponechány.
d) zpevnění
Konsolidační roztok na bázi organokřemičitanů nebude aplikován celoplošně, ale jen na místech
zasažených výraznou korozí kamene ( například podklady tmelů) , ale také v rozsahu vyplývajícím z
nálezové situace, během prací.
e) tmelení, rekonstrukce v umělém kameni
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Na kamenných částech sochařské výzdoby bude doplněno potřebné
množství drobných,
odlomených detailů. Bude provedena modelace tří obličejových partií v reliéfu. Rozsah a způsob
doplňování, respektující originální tvarosloví a přirozenou patinu stáří, bude důsledně konzultován s
odbornými pracovníky státní památkové péče.
Mramorová deska, včetně nápisu, bude šetrně čištěna. Instalace torza skleněné desky bude
konzultována se zástupcem NPÚ. Doporučujeme torzo skleněné desky osadit do niky a následně
překrýt mramorovou deskou s nápisem rodina Gottliebova.
Slepeny budou části kříže s draperií a kříž bude osazen na vrchol stély.
Nalezené vnější nároží stříšky bude přilepeno na původní místo za pomoci nerezového trnu.
k) Přeosazení krycích desek hrobky
Hrobové zařízení bude demontováno a přeosazeno na zpevněný základ
l) Restaurátorská zpráva
Na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou paré, s podrobným
popisem prováděného zásahu, doplňujícím údaji průzkumu a režimem památky.
VIII. Navržené technologie a materiály
Čištění – odsolení : mechanické, regulovaný proud vody, sádrovcové krusty naměkčeny
Konsolidant : FUNCOSIL Steinfestiger 100 na hlavní konsolidaci,
Tmely a tvarové rekonstrukce : minerální tmel na bázi hydraulického pojiva s příměsí
styrenakrylátové pryskyřice, SOKRAT 2804, s křemičitými písky, příslušné zrnitosti, probarvený
pigmenty - oxidy kovů.
Pigmenty: oxidy kovů BAYFERROX, PERPREN, titanová běloba
Hydrofobizant: FUNCOSIL – SL od firmy REMMERS
Pomocné materiály : etanol, čpavek, lepidla na kámen na bázi minerální.
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N Á H R O B E K č. III / 10, 79
Rodina Wernhartova

Historie objektu, koncepce restaurátorského zásahu, návrh technologií a materiálů

Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování
Stupeň průzkumu: Vstupní, kamenné prvky
I.
•
•
•
•
•
•
II.

Údaje o památce
Lokalizace památky: Praha 3, Olšanské hřbitovy, III - 10, 79
Název památky: Náhrobek – Rodina Wernhart
Autor: neurčen, 2. pol. 18. stol
Materiál: jemnozrnný pískovec
Rozměry: figura ženy 1,85 m
Předchozí známé restaurátorské zásahy: žádné
Údaje o akci

1. Investor: Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován : 3/2016
3. Termín průzkumu: 3. 2016
4. Průzkum sepsal: MgA. Jiří Šlegl,

Zadání a cíle průzkumu
III.
Náhrobek je cenou památkou, která je jako soubor historických objektů hřbitova zapsána v seznamu
kulturních památek, podléhá tak režimu dohledu státní památkové péče. Tato skutečnost je
podstatná pro způsob restaurování, k němuž je zapotřebí přistupovat s úměrnou profesionální
zodpovědností. Popis vychází ze zkoumání na místě, provedení dokumentace a sond. Restaurátorský
záměr se snaží postihnout nejširší spektrum dané problematiky a navrhnout postup restaurování.
IV . popis památky
A/ popis /skladba Kompozice /
1.Náhrobek
Náhrobek rodiny Wernhart tvoří na vysokém štíhlém soklu stojící figura ženy s knihou a zřejmě v ruce
třímá vysokým kříž /kříž je dnes jen v torzálním stavu/. Na pískovcovém soklu je umístěna
mramorová deska s nápisem. Před sochou je masivními hranoly orámován rov.
Socha
Socha ženy s křížem a knihou zřejmě zpodobňuje některou ze svatých, podle viditelných atributů by
se mohlo jednat o sv. Lucii nebo Kateřinu Sienskou ta však je zobrazována v řeholním dominikánském
hábitu což zde viditelně není. Stejné základní atributy, knihu a kříž, má i sv. Lucie. Jako třetí a
poměrně rozhodující atribut je zde opasek, což jednoznačně odkazuje k sv. Lucii. Mohlo by k tomu
vést i to, že socha je z bělavého pískovce a právě tak bývá sv. Lucie ztvárňována - celá v bílém. Její
umístění na hřbitově může mít rozmyšlený koncepční záměr - vytvořit sochu sv. Lucie, světice v jejíž
jménu je symbol světla, záře, světelného paprsku, /lat. lux , luce it.- světlo, záře, zářící/ Dá se
uvažovat i o symbolice - sv. Lucie jako patronku nemocných dětí.

Atributy vypisuji úmyslně, protože pro restaurování sochy toto může mít poměrně významný vliv.
Oděv jak o atribut, je popsán jako bílý a opasek červený, to může mít vliv na případný nález
polychromie, která mohla být záměrně volena, momentálně vzhledem k porostu řas a vrstvám
deposit není toto viditelné, hodně by napověděl detailní průzkum polychromie, především při čištění
sochy by na tyto anonce měl být brán ohled.
Socha je v ostrém kontrapostu s levou nohou zapřenou do stylizované skály. Tělo je pak mírně
prohnuté. Šaty jsou nařaseny v oblasti beder, v zadní partie je pak draperii volně svěšena až k zemi,
tvoří tak potřebnou statiku – spodní ukotvení sochy .
Na soše je celá řada poškození právě v oblasti při spodním nevysokém piedestalu. Kde je část
odlomena a část doplněna maltovinou s cihlou. Plocha figury je pokryta vrstvou atmosférických
deposit a řasou. V zadní ploše probíhá vertikálně trhlina v draperii.
V soklu sochy je vložena mramorová deska, která je prohnutá tím se částečně vytrhla ze zahloubení v
soklu. Sokl je z hrubozrnného pískovce. Horní okraj soklu je zakončen drobnou profilací.
Předsazený rám hrobu je rozvolněný bez zřejmého základu a vzájemného prokotvení desek.

Popis stavu památky - nálezový stav
A / povrch znečištění a koroze
Povrch je znečištěn deposity a řasou. Na spodním okraji draperie a na soklu je výrazná pevná krusta.
C / Barevné vrstvy
nejsou zřejmé, avšak nevyloučené.
D/ Mechanické poškození jednotlivých částí
Na objektu jsou zřejmá poškození modelace v dolním okraji při piedestalu. Místa jsou doplněna
hydraulickou maltou s kouskami cihel.
E / Statika
Zásadní vertikální trhlina je v oblasti draperie v zadní spodní části sochy. Poměrně výrazná trhlina
prostupuje od paty směrem ke kolenům, kde již není tak výrazná.
Socha je velmi mírně vychýlena, což není důvodem k jejímu přeosazení.
E/ Změny a dřívější opravy
Vyhodnocení průzkumu
Laboratorní analýzy s lokalizacemi vzorků
1. Salinita bude posouzena během restaurátorského zásahu.
2. Petrografický rozbor hornin
Salinita a petrografický rozbor budou posouzeny při resturátorském zásahu. Rozsah analýz bude
určen až po konzultaci se zástupcem NPÚ.
VII. Koncepce restaurátorského zásahu

1. Navržené postupy restaurátorského zásahu.
1.1 Socha s podstavcem z pískovce:
a) doplňující restaurátorský průzkum a fotodokumentace výchozího stavu v požadovaném rozsahu,
b) předzpevnění
Vzhledem k lokálně zkorodovanému povrchu, je před vlastním čistícím procesem žádoucí, partie
preventivně zpevnit, aby nedošlo ke zbytečnému úbytku původní hmoty.
c) čištění
Pevně stmelené ulpívající nečistoty ( krusty ) naměkčit ve vlhkých zábalech po naměkčení snímat
mechanicky
Čištění mechanicky vodou s tenzidem. Tlaovou párou apod.
Tmely a vysprávky již degradované nebo složením nevhodné budou šetrně mechanicky sejmuty tak,
aby nedošlo k poškození kamenné hmoty a budou nahrazeny vhodným materiálem.
d) zpevnění
Konsolidační roztok na bázi organokřemičitanů nebude aplikován celoplošně, ale jen na místech
zasažených výraznou korozí kamene ( například podklady tmelů) , ale také v rozsahu vyplývajícím z
nálezové situace, během prací.
e) tmelení, rekonstrukce v umělém kameni
Tnjektáž trhlin vhodným přípravkem na injektování
Na kamenných částech sochařské výzdoby bude doplněno potřebné
množství drobných,
odlomených detailů. Rozsah a způsob doplňování, respektující originální tvarosloví a přirozenou
patinu stáří, bude důsledně konzultován s odbornými pracovníky státní památkové péče.
Chybějící partie v pidestálku sochy mohou být vyrobeny z kamene a vhodně přilepeny.
Mramorová deska, včetně nápisu, bude šetrně demontována a čištěna. Následně musí být osazena
tak, aby nevystupovala z profilu pískovcového soklu.
k) restaurátorská zpráva
Na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou paré, s podrobným
popisem prováděného zásahu, doplňujícím údaji průzkumu a režimem památky.
VIII. Navržené technologie a materiály
Čištění – odsolení : mechanické, regulovaný proud vody, sádrovcové krusty naměkčeny
Konsolidant : FUNCOSIL Steinfestiger 300 na hlavní konsolidaci,
Tmely a tvarové rekonstrukce : minerální tmel na bázi hydraulického pojiva s příměsí
styrenakrylátové pryskyřice, SOKRAT 2804, s křemičitými písky, příslušné zrnitosti, probarvený
pigmenty - oxidy kovů.
Pigmenty: oxidy kovů BAYFERROX, PERPREN, titanová běloba
Hydrofobizant: FUNCOSIL – SL od firmy REMMERS
Pomocné materiály : etanol, čpavek, lepidla na kámen na bázi minerální.

Postup oprav povalených pomníků a pomníků s narušenou statikou
Č. záměru 3/6
Olšany odd. III –73 (jižní zeď hřbitova)

Pomník z jemnozrnného pískovce
Pomník bude osazen na původní sokl. Odlomené části budou lepeny minerálním nebo polyesterovým
lepidlem.
Po osazení pomníku bude zpracován restaurátorský průzkum s návrhem dalších zásahů vedoucích
k restaurování díla.
Olšany odd. III –73 (jižní zeď hřbitova)

Pomník z jemnozrnného pískovce
Pomník bude osazen na původní sokl. Jednotlivé části budou kotveny čepy z nerezové oceli.
Odlomené fragmenty budou lepeny minerálním nebo polyesterovým lepidlem.
Olšany odd. III –7 (jižní zeď hřbitova)

Pomník ze sliveneckého vápence.
Pomník bude osazen na nově zhotovený litý železobetonový základ, který bude proveden do hloubky
50 cm. Jednotlivé části budou kotveny čepy z nerezové oceli. Bude proveden průzkum místa a
případně nalezené fragmenty budou lepeny minerálním nebo polyesterovým lepidlem.
Olšany odd. III –7 (jižní zeď hřbitova)

1) Pískovcový pomník u zdi bude přeosazen na nově zhotovený litý železobetonový základ, který
bude proveden do hloubky 50 cm.
2) Pomník z hrubě opracovaného kamene (granitu) bude osazen na nově zhotovený litý
železobetonový základ, který bude proveden po délce a šířce základny pomníku do hloubky 50
cm.
3) Novogotický pomník z jemnozrnného pískovce bude přeosazen na nově zhotovený litý
železobetonový základ, který bude proveden do hloubky 50 cm. Přeosazeno na nové betonové
základy bude rovněž rámování hrobu. Dochované kované zábradlí bude očištěno kartáčem a
natřeno protikorozní barvou (např.Odrezol bezoplachový a kovářská černá nebo olejové
nátěry s příměsí grafitu). Po osazení pomníku bude zpracován restaurátorský průzkum
s návrhem dalších zásahů vedoucích k restaurování díla.
Olšany odd. III – 4 (u cesty)

Pískovcový pomník bude osazen na nově zhotovený litý železobetonový základ, který bude proveden
do hloubky 50 cm na původním stanovišti pomníku.
Pomník bude očištěn od řas a lišejníků a následně bude provedena biosanace algicidním a fungicidním
roztokem (např. porosan – Aqua, Alkutex BFA atd.).

Olšany odd. III – 4-92 (u cesty)

Pískovcový pomník s nápisy Josef Leske, Johana Leske bude přeosazen na nově zhotovený litý
železobetonový základ, který bude proveden do hloubky 50 cm.
Poloha pomníků
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N Á H R O B E K IV/ 6

Rodina / Familie Vincenz Wenzel
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Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování:
Stupeň průzkumu : Vstupní
Kamenné prvky stavby
I. Lokalizace památky
1. Kraj: Praha
2. Město / Obec: Praha Olšany
3. Název památky: Náhrobek - Rodina / Familie Vincenz Wenzel
4. Bližší určení místa: hřbitov IV/ 6
II. Údaje o památce
1. Autor: asi Fr. Linn
2. Sloh / datování: pol. 19. stol.
3. Materiál / technika: kámen: jemnozrnný pískovec, bělavý
4. Rozměry: 2,45 x 1,2m (s křížem na vrchu asi 295cm) , figurální reliéf v nice 0,7x1,1m výška
5. Předchozí známé restaurátorské zásahy: asi 20.stol, oprava hlavice pilastru
III. Údaje o akci:
1. Investor : Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován : 2/2016
3. Termín průzkumu : 2. 2016
4. Průzkum sepsal : MgA. Jiří Šlegl,
IV. Zadání a cíle průzkumu
Náhrobek je cenou památkou, která je jako soubor historických objektů hřbitova zapsána v seznamu
kulturních památek, podléhá tak režimu dohledu státní památkové péče. Tato skutečnost je
podstatná pro způsob restaurování, k němuž je zapotřebí přistupovat s úměrnou profesionální
zodpovědností. Popis vychází ze zkoumání na místě, provedení dokumentace a sond. Restaurátorský
záměr se snaží postihnout nejširší spektrum dané problematiky a navrhnout postup restaurování.

V . popis památky
A/ popis /skladba Kompozice /
1.Náhrobek
tvoří deskovitá stéla s centrálním reliéfem v nice. Ve spodní soklová partii je osazena nápisová
deska / mat : labradorit / s uvedením jména rodu. Horní partii je tvořena dvěma zapřaženými
volutami tvoří tak tympanonovou stříšku .
Sokl – je tvořen soklovou římsovou s profilací, po stranách vystupují pilastry a vzpírají tak architráv
z římsou a tympanonem. V zrcadle soklové partie je vsazena tenká žulová černá nápisová deska se
zlaceným písmem : Zde odpočívá rodina Vincenez Menzla radního a obchodníka z Liebichu ... Podpis
kameníka v pravém rohu Fikar F. Weinberge. Střední pole orámované po stranách dříky nárožních
pilastrů, které jsou zdobeny vegetativním motivem vystupujícím až k hlavici, kterou zdobí podobně
sochařsky rozvinutý motiv, voluty hlavice tvoří drobné akantové lístky. Levá hlavice je zničena, k její
destrukci asi přispěla kovová kotva obalená dilatačně konzervačním obalem. Střední partie – nika –
je sochařsky zpracovaný vysoký figurální reliéf tvořený ženou držící kotvu. Kotvu jako atribut
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připomínající víru jako pevné ukotvení , zároveň je toto jakýmsi vzkazem pro pozůstalé a návštěvníky
hrobu, její pravá ruka směřuje k nebi zrovna tak jako plamen na vrcholu urny na kterou menší
postava anděla vpisuje nápis v německém jazyce. Blahoslavení …….. s letopočtem 1419 . Horní
architrávové zrcadlo je též s rostlinný motivy, na středu je oko Prozřetelnosti v trojúhelníků s paprsky
značícím Boží trojjedinost, znak je pod obloukem s 8 hvězdami. Navazuje zubořez s římsou nesoucí
tympanon tvořený volutami ve vnitřních volutách jsou reliéfní portréty dvou andílků. Tympanon
vrcholil křížem, který byl odlomen, avšak nalezen v blízkosti pomníku. Boční prvá plocha pomníku
ve své spodní části nese německy psaný nápis, vzhledem k depositům je těžko čitelný. viz
fotodokumentace.

Popis stavu památky – průzkum
A / povrchové znečištění , trhliny a koroze
Povrch kamene, v místech, kde nedošlo k destrukci či odpadnutí povrchové vrstvy, je kámen napohled
v dobrém stavu, v místech omývaných srážkovou vodou je silně zčernalý, to se především týče tympanonu, kde
kromě masívních deposit bují nízká vegetace, převládají zde mechy a lišejníky, které již mají kořenové systémy a
narušují vlhkem změklý pískovec.
Krusty s deposity síranových solí se nacházejí v malé síle a množství ve srážkových stínech. Především ve
figurálním reliéfu, oblast je vyznačena ve fotodokumentaci. Soudržnost s povrchem je u této horniny značná.
Jedná se o prachové deposity, saze obsažené ve zčernalých vrstvách, spolu se sekundárními solemi nejčastěji
sírany. Na jejich vzniku se podílelo i vyplavování pojiva horniny v menší míře i volného kalcitu. Protože krusty
výrazně omezují paropropustnost kamene a na některých místech paropropustnost zcela uzavírají, dochází tak
k rozvolnění a k samotnému rozpadu kamene, za působení zmrzávacích cyklů a jiných atmosférických vlivů.
Výrazná koroze pískovce se zde projevila v oblasti architrávu při spáře těsně nad nikou s reliéfem, rozpad je zde
velmi masivní a není možné dost jednoznačně určit přímou příčinu destrukce právě v této lokaci. Může to
způsobit i naklonění náhrobku a tím i zachytávání vody při spáře a následné její zmrzávání.
Trhliny jsou zaznamenány jen ve velmi malé míře na zadní straně náhrobku, mohou však mít za následek též ať
již časově závratnou či nenápadnou destrukci porézního kamene. Architektura náhrobku a socha jsou, jsou
celkem zachovalé včetně mnohých detailů modelace.
Destrukce kamene naprosto zničila kresbu levé hlavice pilastru, avšak zde již vznikl dnes těžko specifikovatelný
problém již v dřívější době, Hlavic již asi jednou byla vytvořena jako kamenná vložka, viz fotodokumentace.
C / Barevné vrstvy Barevné vrstvy či jejich fragmenty nebyly kromě nápisové desky identifikovány.
Dodatečný nález by mohl být možný například v oblast i oka Boží Prozřetelnosti .
D/ Mechanické poškození jednotlivých částí
Na objektu je zásadní poškození kamenného kříže, který byl ulomen a pohozen v blízkosti náhrobku. Drobná
poškození mechanického rázu jsou zřejmá v soklové partii náhrobku.
E / Statika
Památník je viditelně vykloněný do průčelí, jeho citlivé přeosazení na betonový základ je v podstatě
nevyhnutelné
Ložné spáry jsou bez spárové malty, předpokládá se doplnění.
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Vyhodnocení průzkumu
Laboratorní analýzy s lokalizacemi vzorků
1. Salinita bude posouzena během restaurátorského zásahu.
2. Petrografický rozbor hornin
Budou posuzovány vodorozpustné sole chloridy, dusičnany a sírany.
Salinita a petrografický rozbor budou posouzeny při resturátorském zásahu. Rozsah analýz bude
určen až po konzultaci se zástupcem NPÚ.

VII. Koncepce restaurátorského zásahu
1. Popis cíle a obecných zásad, podmínky provádění.
Cílem restaurování cenného díla, je jeho záchrana ve stadiu postupující degradace, zajištění
prevence. Neposlední v řadě je zajištění hrobky po stránce statické.
Základním požadavkem je zde zajištění výchozí situace a v souladu s autenticitou obnovit historický
vzhled, především čištěním, odstraněním řas a mechůa a sejmutím depozit a potlačení krustovitých
vrstev a následně rekonstrukcí tvarosloví.
Během zásahu i při konečné prezentaci bude respektována autentická hmotná podstata památky,
rozsah plastického doplňování architektonických prvků a dekoru bude konzultováno s příslušným
zástupcem NPÚ.
Zpevněná, lokálně poškozená místa budou v maximální míře doplněna. Spárování bude obnoveno v
minerální směsi, co nejvíca příbuzná původní užité hmotě. Místa ohrožená zatékáním srážkové vody,
musí být zajištěna funkčními tmely s minimálním koeficientem nasákavosti. Konsolidace kamenného
materiálu, bude provedena odpovídajícím konsolidantem, který bude konzultován s odbornou firmou
a zástupcem NPÚ. Ochrana proti biologickému růstu a mikroflóře bude řešena oplechováním horní
plochy stříšky tympanonu.
Hydrofobizaci provést jen lokálně.
Konečné estetické vyznění bude dosaženo citlivou plastickou a barevnou lazurní, lokální retuší. Pro
výslednou presentaci se doporučuje akceptovat současnou převládající barevnost čištěných povrchů
kamene.
Navrhovaný restaurátorský zásah pro pomník, lze charakterizovat, jako soubor opatření, převážně
konzervační povahy s drobnou rekonstrukcí. Restaurátorské práce budou průběžně konzultovány na
kontrolních dnech se zástupci investora a NPÚ.

2. Navržené postupy restaurátorského zásahu.
2.1 Náhrobní stéla :
a) doplňující restaurátorský průzkum a fotodokumentace výchozího stavu v požadovaném rozsahu.
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aa) Demontáž náhrobku / náhrobek vychýlen z osy/ vytvoření betonového základu pod zámrzovou
hloubku 50cm a zpětné osazení náhrobku. Zvážit vytvoření izolace mezi betonovou partií a
kamenem.
b) předzpevnění Vzhledem k lokálně zkorodovanému povrchu, je před vlastním čistícím procesem
žádoucí, tyto partie preventivně zpevnit, aby nedošlo ke zbytečnému úbytku původní hmoty.
Především v oblasti architrávu .
c) čištění
Pevně ulpívající nečistoty ( krusty ) naměkčit ve vlhkých zábalech po naměkčení snímat mechanicky.
Po provedených zkouškách je možné, na poškozené kamenné výzdobě, aplikovat čistící pasty s
kyselou účinnou složkou, povrchy, je po této aplikaci nutné, šetrně a opakovaně vymýt regulovaným
proudem vody.
Čištění mechanicky teplou vodou nebo. tlaková horká pára.
U sádrovcových krust je možné provést jemné otryskání pískováním abrazivo do 0,8mikronu.
O definitivní variantě čištění a odsolení rozhodne doplňujících vyhodnocení laboratorních výsledků,
míry zasolení objektu.
d)Tmely a vysprávky již degradované nebo složením nevhodné budou šetrně mechanicky sejmuty
tak, aby nedošlo k poškození kamenné hmoty. Funkční a kvalitně provedené historické tmely a
opravy budou ponechány.
e) biosanace
biosanace bude provedena algicidní a fungicidní roztok ředěný etanolem po své aplikaci zvyšuje
smáčivost povrchu a proto musí předcházet aplikaci zpevňovače. Jeho účinky, omezující vegetaci
nižších rostlin, lze ji považovat za preventivní avšak na dobu jen několika let. Proto se doporučuje
instalace oplechováním.
f) zpevnění
Konsolidační roztok na bázi organokřemičitanů nebude aplikován celoplošně, ale jen na místech
zasažených výraznou korozí kamene ( například podklady tmelů).
g) tmelení, rekonstrukce v umělém kameni
Na kamenných částech sochařské výzdoby bude doplněna modelace popsaných poškozených, míst
v plném rozsahu .
Kamenná deska, včetně nápisu, bude rekonstruována,především čištěna.
Na vrchol bude zpětně osazen kříž.
Provést hlavici pilastru v lévé straně / kopie pravé hlavice pilastru/
Doplnění spodní profilace v plném rozsahu
Rozsah a způsob doplňování, respektující originální tvarosloví a přirozenou patinu stáří, bude
důsledně konzultován s odbornými pracovníky státní památkové péče.
j) hydrofobizace
Nepovažuji za nutnou, avšak pokud nebude zajištěna horní plocha náhrobku proti zatékání vody ,
silnou hydrofobizaci doporučuji.
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k) restaurátorská zpráva
Na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou paré, s podrobným
popisem prováděného zásahu, doplňujícím údaji průzkumu a režimem památky
VIII. Navržené technologie a materiály
Osazení – beton podkladní, na dně jámy zadusání štěrkové vrstvy 10cm
Biosanace: POROSAN - AQUA PRAHA , případně algicidu ALKUTEX BFA
Čištění – odsolení : mechanické, regulovaný proud vody, sádrovcové krusty naměkčeny pískovec nečistoty depozity kyselý čistič Heid & Schwarzfeld.
Entferner – REMMERS
Konsolidant : FUNCOSIL Steinfestiger 200 na hlavní konsolidaci,
Tmely a tvarové rekonstrukce : minerální tmel na bázi hydraulického pojiva s příměsí
styrenakrylátové pryskyřice, SOKRAT 2804, s křemičitými písky, příslušné zrnitosti, probarvený
pigmenty - oxidy kovů.
Pigmenty: oxidy kovů BAYFERROX, PERPREN, titanová běloba
Hydrofobizant: FUNCOSIL – SL od firmy REMMERS
Pomocné materiály : etanol, čpavek, lepidla na kámen na bázi epoxidové pryskyřice
Patinovaný titanzinkový plech (např. ANTHRA-ZINC) případně olověný plech
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
č. 4/2
N Á H R O B E K : IV, 12 120 - 121
náhrobek : Rodina P L E S C H E

Historie objektu, koncepce restaurátorského zásahu, návrh technologií a materiálů

1

Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování
Stupeň průzkumu: Vstupní, kamenné prvky
I.
•
•
•
•

Údaje o památce
Lokalizace památky: Praha 3, Olšanské hřbitovy, IV/ 12 h. č. 120/ 121
Název památky: Náhrobek rodiny Plesche
Autor: Josef Effenberger (1815 - 23.7.1872)
Materiál: sochy andělů - pískovec, bělavý jemnozrnný,
centrální stéla - černý gabro-diorit

•
•
II.

Rozměry: celková výška náhrobku 3,2m, figury 185cm, rozměry hrobu: 4,3 x 3,2m
Předchozí známé restaurátorské zásahy: v průběhu 20.stol.
Údaje o akci

1. Investor: Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován : 2/2016
3. Termín průzkumu: 2. 2016
4. Průzkum sepsal: MgA. Jiří Šlegl,

III.

Popis památky

Popis /skladba, kompozice/
je tvořen základním hrobovým zařízením, masivním rámem se vstupními schody vystupujícími ke
kované mřížce s vrátky. Hrobové zařízení vrcholí krycí deskou s vnitřním fabionem ve spodní partii a
oblounkem v horní. Na průčelí náhrobku jsou po stranách osazeny sochy andělů. Na středu hrobky je
osazena černá dioritová nápisová stéla. Autorem soch je Josef Effenberger.
Sochy andělů: jsou osazeny zrcadlově k sobě, loktem opírají se o kamenné kvádry a dlaně podepírají
svěšenou hlavu. Socha anděla vlevo má poškozenou, odlomenou pravou ruku, socha anděla vpravo
v levé ruce drží horizontálně svěšený drobný věnec. Sochy jsou poškozeny jen lokálně a vzhledem
k tomu, že nebyly pravidelně udržovány, jsou na jejich draperii rozsáhlejší oblasti krust a pevně
ulpívajících deposit. Sokl pod sochou vlevo je diagonálně prasklý, mezi soklem a pidestálem anděla je
nevyplněná spára, socha není pevně adjustována. V levém boku soklu probíhá středem trhlina.
Socha anděla vpravo nemá výrazná tvarová poškození, avšak tak jako socha vlevo je napadena řasou
a kryta silnou vrstvou deposit.
Centrální dioritová stéla je prakticky bez tvarového poškození. Zlacené písmo je dobře čitelné avšak
zašlé. Po stranách hrobky je šest sloupků na zavěšení řetězu.

Popis stavu
Povrch znečištění a koroze
2

Povrch kamene, v místech, kde nedošlo k destrukci či odpadnutí povrchové vrstvy, je napohled tmavý
v místech omývaných srážkovou vodou mírně zčernalý, znečištěný volnými i ulpívajícími
atmosférickými deposity.
Krusty se nachází na figurách andělů jen v malé síle. Krusta s deposity a síranovými solemi se
nacházejí v malé síle a v nevelkém rozsahu.
Pozn.: Jedná se o prachové deposity, saze obsažené v zčernalých krustách, spolu se sekundárními
solemi nejčastěji sírany. Na jejich vzniku se podílelo i vyplavování pojiva horniny v menší míře i
volného kalcitu.
Trhliny
Na soklech pod sochami jsou poměrně rozsáhlé praskliny, které je potřeba sanovat, kromě vyplnění
trhlin bude nutné provést i armování antikorozními dráty kolmo přes trhlinu. Takto provedené
armování je pak nutné vyplnit pevnou maltovinou na minerální bázi.
Barevné vrstvy
Barevné vrstvy či jejich fragmenty nebyly identifikovány a neočekávají se.
Mechanické poškození jednotlivých částí
Na objektu je zřejmé poškození v profilacích soklových partií, pod andělem, vlevo je již provedena
kamenná vložka, jako náhrada zřejmě dříve poškozené profilace. Utržením závěsu lampy při soše
vpravo došlo k poškození spodní partie sochy. Hrob byl lemován kovovým plotem, který z bočních
partií zmizel.
Statika
Statika sochy anděla vlevo je v poměrně alarmujícím stavu. Poškození soklu se zdají být tak vážná, že
by časem mohlo dojít k pádu sochy. Statika hrobového zařízení – rámu a krycí desky se jeví jako
bezproblémová.
Změny a dřívější opravy
Náhrobek je na původním stanovišti. Stopy dřívější konzervace a restaurátorských zásahů jsou zřejmé
na již popsané profilaci soklu anděla vlevo.
Vyhodnocení průzkumu
Laboratorní analýzy s lokalizacemi vzorků
1. Salinita bude posouzena během restaurátorského zásahu.
2. Petrografický rozbor hornin
Salinita a petrografický rozbor budou posouzeny při resturátorském zásahu. Rozsah analýz bude
určen až po konzultaci se zástupcem NPÚ.

VII. Koncepce restaurátorského zásahu
1. Popis cíle a obecných zásad, podmínky provádění.
Cílem restaurování cenného díla, je jeho záchrana zejména po stránce statické. Základním
požadavkem je zde zajištění narušené statiky a prevence další destrukce
Zásadní je sanace trhlin, výše popsané zajištění antikorozní armaturou a injektáží. Spárování bude
obnoveno v minerální směsi, co nejvíca příbuzná původní užité hmotě. Místa ohrožená zatékáním
srážkové vody, musí být zajištěna funkčními tmely s minimálním koeficientem nasákavosti.
3

Konsolidace kamenného materiálu, bude provedena odpovídajícím konsolidantem, který bude
konzultován s odbornou dodavatelskou firmou a zástupcem NPÚ.
Konečné estetické vyznění bude dosaženo citlivou plastickou a barevnou lazurní, lokální retuší. Pro
výslednou presentaci se doporučuje akceptovat současnou převládající barevnost čištěných povrchů
kamene. Navrhovaný restaurátorský zásah pro sochy andělů, lze charakterizovat, jako soubor
opatření, převážně konzervační povahy s drobnou tvarovou rekonstrukcí. Restaurátorské práce
budou průběžně konzultovány na kontrolních dnech za účasti zástupců objednatele a NPÚ.

2. Navržené postupy restaurátorského zásahu.
2.1 Socha anděl s podstavcem z pískovce:
a) doplňující restaurátorský průzkum
a fotodokumentace výchozího stavu v požadovaném rozsahu.
aa ) Přeosazení
Montáž a po sanaci trhlin zpetná demontáž figur andělů, Prověření statiky obou piedestálů, zajištění
diagonáních trhlin slepením, vyplněním a vložením antikorozních čepů.
Zpětné osazení figur andělů na sanované sokly – piedestály.
b) předzpevnění
Vzhledem k lokálně zkorodovanému povrchu, je před vlastním čistícím procesem žádoucí, tyto partie
preventivně zpevnit, aby nedošlo ke zbytečnému úbytku původní hmoty.
c) čištění
Pevně ulpívající nečistoty ( krusty ) naměkčit ve vlhkých zábalech po naměkčení snímat mechanicky.
Čištění stlačenou horkou párou. Mechanicky teplá voda s tenzidem. Míru čištění konzultovat se zast
NPÚ. Tmely a vysprávky již složením nevhodné budou šetrně mechanicky sejmuty tak, aby nedošlo k
poškození kamenné hmoty. Funkční a kvalitně provedené historické tmely a opravy budou
ponechány.
d) biosanace
Biosanace bude provedena, algicidním a fungicidním roztokem. Jeho účinky, omezující vegetaci
nižších rostlin, lze považovat za preventivní, na několik let.
e) zpevnění
Konsolidační roztok na bázi organokřemičitanů nebude aplikován celoplošně, ale jen na místech
zasažených výraznou korozí kamene (například podklady tmelů) , ale také v rozsahu vyplývajícím z
nálezové situace, během prací.
f) Trhliny budou sanovány injektáží a instalací armatur ve vrtech. Armatury budou zality maltovinou
s pevností úměrnou sanovanému pískovci. Vyplnění trhlin injektážní maltou
g-h) tmelení, rekonstrukce v umělém kameni

4

Na kamenných částech sochařské výzdoby bude doplněno jen nepatrné množství drobných,
odlomených detailů. Rozsah a způsob doplňování, respektující originální tvarosloví a přirozenou
patinu stáří, bude důsledně konzultován s odbornými pracovníky státní památkové péče.
i) hydrofobizace
Po lokální lazurní retuši soch bude šetrně provedena závěrečná konzervace a hydrofobizace na
plochách namáhaných srážkovou vodou.
j) Restaurování kovového plotu
Nebude provedeno
k) restaurátorská zpráva
Na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou paré, s podrobným
popisem prováděného zásahu, doplňujícím údaji průzkumu a režimem památky.
2.2. Žulová architektura:
Po očištění, biosanaci a omytí kyselým čističem a bude proveden důkladný oplach vodou, následně
bude obnoveno spárování .
VIII. Navržené technologie a materiály
Čištění – odsolení : mechanické, regulovaný proud vody, sádrovcové krusty naměkčeny,
nečistoty a depozity čistit kyselý čistič Heid & Schwarzfeld.
Biosanace: POROSAN - AQUA PRAHA , případně algicidu ALKUTEX BFA
Entferner - REMMERS
Konsolidant : FUNCOSIL Steinfestiger 200 na hlavní konsolidaci,
Tmely a tvarové rekonstrukce : minerální tmel na bázi hydraulického pojiva s příměsí
styrenakrylátové pryskyřice, SOKRAT 2804, s křemičitými písky, příslušné zrnitosti, probarvený
pigmenty - oxidy kovů.
Pigmenty: oxidy kovů BAYFERROX, PERPREN, titanová běloba
Hydrofobizant: FUNCOSIL – SL od firmy REMMERS
Pomocné materiály : etanol, čpavek, lepidla na kámen na bázi epoxidové pryskyřice
Statika : armování antikorozní ocelí. Malta zálivky minerální.
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
č. 4/3
N Á H R O B E K IV-13
Rodina Hutzelmann a P. Maschka

Historie objektu, koncepce restaurátorského zásahu, návrh technologií a materiálů

Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování
Stupeň průzkumu: Vstupní, kamenné prvky
I.
•
•
•
•
•
•
•
II.

Údaje o památce
Lokalizace památky: Praha 3, Olšanské hřbitovy, IV/ 12 h. č. 120/ 121
Název památky: Kajetán Huzzelmann a Pips Maschka
Autor: František Linn
Sloh / datování : asi okolo r. 1850
Materiál: pomník - bílý jemnozrnný pískovec, rám s krycí deskou – žula, nápisová deska světlý hněd. Mramor
Rozměry: stéla 2,9 x 1,1m , náhrobek 3,2x 21m
Předchozí známé restaurátorské zásahy: v průběhu 20.stol.
Údaje o akci

1. Investor: Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován : 2/2016
3. Termín průzkumu: 2. 2016
4. Průzkum sepsal: MgA. Jiří Šlegl,

III.
Zadání a cíle průzkumu
Náhrobek je cenou památkou, která je jako soubor historických objektů hřbitova zapsána v seznamu
kulturních památek, podléhá tak režimu dohledu státní památkové péče. Tato skutečnost je
podstatná pro způsob restaurování, k němuž je zapotřebí přistupovat s úměrnou profesionální
zodpovědností. Popis vychází ze zkoumání na místě, provedení dokumentace a sond. Restaurátorský
záměr se snaží postihnout nejširší spektrum dané problematiky a navrhnout postup restaurování.

IV.

Popis památky

A/ popis /skladba Kompozice/
Náhrobek je zde tvořen kamennou pískovcovou stélou, ve spodní části s mramorovou nápisovou
deskou ve stření partii s vysokým figurálním reliéfem, vrchol pak tvoří tympanon s křížem. Před
náhrobní stélou je zařízení hrobky /asi mladší?/ tvořené zdvojeným rámem a krycí deskou se
zaoblenou boční hranou.
Náhrobní stéla: soklová partie vystupující ze země je zakončena profilovanou římsou, na kterou
nasedá spodní hrana mramorové nápisové desky. Mramorová deska /šedorůžová/ nese nápis
pochovaných, písmo je patkové římská kapitála, bez známek barevného zvýraznění či zlacení. Desku
pokrývá částečně jemná řasa, jinak je nápisová deska bez výraznějšího znečištění a atmosférickými
deposity.

Nad profilovanou patrovou římsou náhrobku, je umístěn reliéf v obdélníkovém orámování s centrální
figurou dospělé ženy /sv. Anna samotřetí?/ a dvěma dětmi po stranách. Reliéf je silně porostlý
síranovou krustou, především ve velmi modelačně exponovaných místech jakými jsou obličeje a
jemné záhyby draperie. Jen v nárožích je drobné pokrytí řasou.
Nad reliéfem je skladba římsy pod tympanonem, ve vrcholu náhrobku je umístěn kamenný kříž.
Náhrobek je mírně vyhnutý směrem do průčelí, ale neznamená to vážnou statickou poruchu.
V bocích náhrobku v soklové partii jsou zbytky souměrně osazených háků, zřejmě na upevnění lamp.
Háky s korozí v mase kamene – pískovce - silně poškodili kámen, tvorbou trhlin.
Hrobové zařízení před kamennou stélou je tvořeno dvojitým schodovitým rámem, na kterém je
uložena vrcholová žulová deska. Celkově je rám bez statického poškození, rám zachovává konstantní
rozestup spár. Je znečištěn řasou a ulpívajícími nečistotami atmosférického původu.
Popis stavu památky v době průzkumu
Povrch znečištění a koroze
Povrch kamene, je napohled v dobrém stavu v místech omývaných srážkovou vodou mírně zčernalý, znečištěný
volnými i ulpívajícími atmosférickými deposity.
Krusty s deposity síranových solí se nacházejí ve velkém rozsahu a síle ve srážkových stínech reliéfu. Především
figurální výjev je na mnoha místech pokryt krustou, právě v místech modelace obličeje a draperie. Jejich
soudržnost s povrchem je podle sondy značná. Jedná se o prachové deposity, saze obsažené ve zčernalé krustě
spolu se sekundárními solemi nejčastěji sírany. Na jejich vzniku se podílelo i vyplavování pojiva horniny v menší
míře i volného kalcitu.
Rostliny
Na plochách vystavených působení povětrnosti a zastíněných se dobře daří růstu řasy, která je zde rozsáhlá.
Trhliny
Na náhrobku jsou trhliny způsobené korozí kovových háků osazených po stranách náhrobku. Jiné i menší trhliny
nejsou zřejmé
Barevné vrstvy
Barevné vrstvy či jejich fragmenty nebyly identifikovány a nepředpokládají se.
Mechanické poškození jednotlivých částí
Na objektu je zřejmá destrukce tvarosloví, v horní oblasti při tympanonu je poškozena profilace. V boku je
vylomena kovová kotva – hák, je tak silně poškozen samotný kámen.
Statika
Náhrobek je mírně vychýlen do průčelí, avšak vyklonění se nezdá být nebezpečné.
E/ Změny a dřívější opravy
Náhrobek je zřejmě na svém původním stanovišti. Hrobka před stélou však asi vznikala později. Vzhledem
k tomu, že není zřejmý jakékoliv pohyb, který by deformoval linii spár, dá se předpokládat, že hrobka bude mít
betonový základ.

Vyhodnocení průzkumu
1. Nasákavost horniny / měření karstenovou trubicí/ bude posouzena během restaurátorského
zásahu.
1. Salinita bude posouzena během restaurátorského zásahu. Budou posuzovány vodorozpustné sole
chloridy, dusičnany a sírany
2. Petrografický rozbor hornin
Petrografický rozbor bude posouzen při resturátorském zásahu.
Rozsah analýz bude určen až po konzultaci se zástupcem NPÚ.
VII. Koncepce restaurátorského zásahu
1. Navržené postupy restaurátorského zásahu.
1.1 Socha anděl s podstavcem z pískovce:
a) doplňující restaurátorský průzkum a fotodokumentace výchozího stavu v požadovaném rozsahu,
b) předzpevnění
Vzhledem k lokálně zkorodovanému povrchu, je před vlastním čistícím procesem žádoucí, tyto partie
preventivně zpevnit, aby nedošlo ke zbytečnému úbytku původní hmoty.
c) čištění
Pevně ulpívající nečistoty ( krusty ) naměkčit ve vlhkých zábalech po naměkčení snímat mechanicky.
Po provedených zkouškách je možné, na poškozené kamenné výzdobě, aplikovat čistící pasty s
kyselou účinnou složkou, povrchy, je po této aplikaci nutné, šetrně a opakovaně vymýt regulovaným
proudem vody. Čištění pískováním je možné za pomoci mletého abraziva do 80 mikronů, nutno
presentovat vzorek NPÚ. O definitivní variantě čištění a odsolení rozhodne doplňujících vyhodnocení
laboratorních výsledků, míry zasolení objektu.
Tmely a vysprávky již degradované nebo složením nevhodné budou šetrně mechanicky sejmuty tak,
aby nedošlo k poškození kamenné hmoty. Funkční a kvalitně provedené historické tmely a opravy
budou ponechány.
e) biosanace
Algicidní a fungicidní roztok ředěný etanolem po své aplikaci zvyšuje smáčivost povrchu a proto musí
předcházet aplikaci zpevňovače. Jeho účinky, omezující vegetaci nižších rostlin, lze považovat za
preventivní, na několik let.
f) zpevnění
Konsolidační roztok na bázi organokřemičitanů nebude aplikován celoplošně, ale jen na místech
zasažených výraznou korozí kamene ( například podklady tmelů) , ale také v rozsahu vyplývajícím z
nálezové situace, během prací.
g) tmelení, rekonstrukce v umělém kameni
Na kamenných částech sochařské výzdoby bude doplněno jen nepatrné množství drobných,
odlomených detailů. Rozsah a způsob doplňování, respektující originální tvarosloví a přirozenou

patinu stáří, bude důsledně konzultován s odbornými pracovníky státní památkové péče. Mramorová
deska, včetně nápisu, bude restaurována běžným omytím a přespárováním.
j) hydrofobizace
Po lokální lazurní retuši soch bude šetrně provedena závěrečná konzervace a hydrofobizace jen na
plochách namáhaných srážkovou vodou .
j) sanace kovové kramle v zadní partii náhrobku. Očistit od rzi a provést konzervaci odrezolem
bezoplachovým. provést základový podnátěr a nátěr černou syntetickou barvou.
k) restaurátorská zpráva
Na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou paré, s podrobným
popisem prováděného zásahu, doplňujícími údaji průzkumu a režimem památky
2.2. Žulová architektura náhrobku:
Očištění, biosanace a omytí kyselým čističem následně bude rám vyspárován odpovídající minerální
spárovou hmotou. Budou zatmeleny orvory po vytrženém zábradlí odpovídajícím tmelem.
VIII. Navržené technologie a materiály
Čištění – odsolení : mechanické, regulovaný proud vody, sádrovcové krusty naměkčeny pískovec nečistoty depozity kyselý čistič Heid & Schwarzfeld. ARBOCEL.
Biosanace: POROSAN - AQUA PRAHA , případně algicidu ALKUTEX BFA
Entferner - REMMERS
Konsolidant : FUNCOSIL Steinfestiger 300 na hlavní konsolidaci,
Tmely a tvarové rekonstrukce : minerální tmel na bázi hydraulického pojiva s příměsí
styrenakrylátové pryskyřice, SOKRAT 2804, s křemičitými písky, příslušné zrnitosti, probarvený
pigmenty - oxidy kovů.
Pigmenty: oxidy kovů BAYFERROX, PERPREN, titanová běloba
Hydrofobizant: FUNCOSIL – SL od firmy REMMERS
Pomocné materiály : etanol, čpavek, lepidla na kámen na bázi epoxidové pryskyřice

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
č. 4/4
N Á H R O B E K: V/1
KRISTUS NA TRŮNU

Historie objektu, koncepce restaurátorského zásahu, návrh technologií a materiálů
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Stupeň průzkumu: Vstupní, kamenné prvky
I.
•
•
•
•
•
•
II.

Údaje o památce
Lokalizace památky: Praha 3, Olšanské hřbitovy, V-1
Název památky: Kristus na trůnu
Autor: neurčen, konec 19. stol
Materiál: jemnozrnný pískovec. nápisová deska opaxit – sklo
Rozměry: figura v. 1,5m
Předchozí známé restaurátorské zásahy: žádné
Údaje o akci

1. Investor: Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován : 2/2016
3. Termín průzkumu: 2. 2016
4. Průzkum sepsal: MgA. Jiří Šlegl,

Zadání a cíle průzkumu
III.
Náhrobek je cenou památkou, která je jako soubor historických objektů hřbitova zapsána v seznamu
kulturních památek, podléhá tak režimu dohledu státní památkové péče. Tato skutečnost je
podstatná pro způsob restaurování, k němuž je zapotřebí přistupovat s úměrnou profesionální
zodpovědností. Popis vychází ze zkoumání na místě, provedení dokumentace a sond. Restaurátorský
záměr se snaží postihnout nejširší spektrum dané problematiky a navrhnout postup restaurování.

IV . popis památky
A/ popis /skladba Kompozice /
Náhrobek je pojatý jako sochařské monumentální dílo s figurou Krista na trůnu. Trůnící figura Krista
je umístěna na soklu, který sahá zhruba do poloviny celkové výšky pomníku. V soklu jsou po stranách
pasparty s neogotickým orámováním na průčelní straně je pasparta, do které je vložena skleněná
opaxitová deska s českým nápisem. JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ I ŽIVOT - KDO VEŘÍ VE MNĚ - BYŤ ……/místo
bez textu poškozeno/ - ŽIV BUDE NA VĚKY. Socha Krista na trůnu je umístěna hluboko ve hřbitovním poli
s odstupem od cest. Trůn tvoří podlouhlá lavice bez opěradla po stranách je s dekorem. Prostý
královský trůn bez okázalosti s drobným dekorem. Figura Krista drží v levé ruce otevřenou knihu
Nového Zákona do které jsou vepsána první a poslední písmena řecké abecedy /alfa a omega/.
Pravou rukou Kristus žehná, pohled je upřen k příchozím.

Popis stavu památky - nálezový stav
Popis stavu památky před započetím prací
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Povrch znečištění a koroze
Povrch kamene, v místech, kde nedošlo k destrukci, či odpadnutí povrchové vrstvy je tmavý v místech
omývaných srážkovou vodou zčernalý, znečištěn volnými i ulpívajícími atmosférickými nečistotami.
Krusty s deposity síranových solí se nacházejí v malé síle a množství ve srážkových stínech. Jejich soudržnost
s povrchem většinou značná. Jedná se o prachové deposity, saze obsažené v zčernalých krustách, spolu se
sekundárními solemi nejčastěji sírany. Na jejich vzniku se podílelo i vyplavování pojiva horniny v menší míře i
volného kalcitu.
Rostliny
Na plochách vystavených působení povětrnosti se velké míře nachází nálety vyšších a nižších rostlin – v této
lokalitě převážně mechů a řas. Tyto vegetační procesy výrazně podporují erozi povrchu kamene a dochází tak
k výrazné povrchové destrukci kamene
Nárůst mikro vegetace v podobě řas sanace je zde poměrně značný.
Trhliny jsou nevýrazné jen v soklu pomníku.
Barevné vrstvy či jejich fragmenty i vzhledem ke stupni znečištění nebyly identifikovány
Mechanické poškození jednotlivých částí
Samotná socha má poškozenou pravou ruku, chybí části prstů. Je poškozena kniha, odlomena je její pravá
strana. Poškozené jsou prsty obnažených nohou. Ty byly zřejmě v minulosti opravovány, jsou zde vidět
bronzové trny. Nepůvodní poškozená skleněná deska s nápisem bude nahrazena mramorovou deskou, na
kterou bude nápis vypískován.
Statika
Socha se jeví se jako stabilní, byť je ve znatelném záklonu. Socha bude ponechána na současném stanovišti.
E/ Změny a dřívější opravy
Náhrobek je pravděpodobně na svém původním stanovišti. Stopy dřívější konzervace a restaurátorských zásahů
jsou zřejmé v oblasti nohou sochy a v partiích soklu. Je možné, že po vyčištění, základním omytí bude zřejmé
k jakým konzervačním či restaurátorským zásahům na plastice došlo.

Vyhodnocení průzkumu
Laboratorní analýzy s lokalizacemi vzorků
1. Salinita bude posouzena během restaurátorského zásahu.
2. Petrografický rozbor hornin
Salinita a petrografický rozbor budou posouzeny při resturátorském zásahu. Rozsah analýz bude
určen až po konzultaci se zástupcem NPÚ.
VII. Koncepce restaurátorského zásahu
1. Popis cíle a obecných zásad, podmínky provádění.
Cílem restaurování cenného díla, je jeho záchrana ve stadiu postupující degradace, zajištění
prevence. Neposlední v řadě je zajištění památníku po stránce statické. Základním požadavkem je
zde zajištění výchozí situace a v souladu s autenticitou obnovit historický vzhled především čištěním
3

a rekonstrukcí tvarosloví. Během zásahu i při konečné prezentaci bude respektována autentická
hmotná podstata památky, rozsah plastického doplňování architektonických prvků a dekoru bude
konzultováno s příslušným zástupcem NPÚ.
2. Navržené postupy restaurátorského zásahu.
Doplňující restaurátorský průzkum a fotodokumentace výchozího stavu v požadovaném rozsahu.
Předzpevnění
Vzhledem k lokálně zkorodovanému povrchu, je před vlastním čistícím procesem žádoucí, partie
preventivně zpevnit, aby nedošlo ke zbytečnému úbytku původní hmoty, to se týká především oblasti
soklu, a některých partií na soše.
Čištění
Čištění se zaměří na odstranění řas a nižšího porostu lišejníků. Následně pak na odstranění
penetrovaných deposit prachu. Zásadním problémem bude odstranění sádrovcových krust zřejmě
jejich smáčením a následně mechanickým odstraněním.
Čištění možno provádět stlačenou párou.
O definitivní variantě čištění rozhodne doplňujících vyhodnocení laboratorních výsledků, míry
zasolení objektu a po dohodě se zástupcem NPU.
Tmely a vysprávky již degradované nebo složením nevhodné budou šetrně mechanicky sejmuty tak,
aby nedošlo k poškození kamenné hmoty. To se týká především tmelů v oblasti horní partie soklu
Funkční a kvalitně provedené historické tmely a opravy budou ponechány. Odstraněn bude tmel
z boku náhrobku který v širokém pásu překrývá kámen a původní spáru.
Zpevnění
Konsolidační roztok na bázi organokřemičitanů nebude aplikován celoplošně, ale jen na místech
zasažených výraznou korozí kamene ( například podklady tmelů) , ale také v rozsahu vyplývajícím z
nálezové situace, během prací.
Tmelení, rekonstrukce v umělém kameni
Na kamenných částech sochařské výzdoby bude doplněno potřebné množství drobných, popsaných
odlomených detailů prsty apod. Rozsah a způsob doplňování, respektující originální tvarosloví a
přirozenou patinu stáří, bude důsledně konzultován s odbornými pracovníky státní památkové péče.
Náhrady
Rozbitá skleněná deska / cca 55 x 60cm/ bude nahrazena za mramorovou v odstínu světle hnědošedé
/mramor z oblasti Lochkova/ jako jsou na podobných náhrobcích v okolí. Mápis bude vysekán nebo
vypískován. Konzultovat s zástupcem NPÚ.
Restaurátorská zpráva
Na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou paré, s podrobným
popisem prováděného zásahu, doplňujícím údaji průzkumu a režimem památky.
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VIII. Navržené technologie a materiály
Čištění: mechanické, regulovaný proud vody, sádrovcové krusty naměkčeny nečistoty depozity kyselý
čistič Heid & Schwarzfeld.
Odsolení: zábaly arbocelu.
Biosanace: POROSAN - AQUA PRAHA , případně algicidu ALKUTEX BFA
Entferner - REMMERS
Konsolidant : REMMERS FUNCOSIL Steinfestiger KSE 300 na hlavní konsolidaci,
Tmely a tvarové rekonstrukce : injektáž trhlin VAPO INJEKT
minerální tmel na bázi hydraulického pojiva s příměsí styrenakrylátové pryskyřice, SOKRAT 2804,
s vápeným plnivem - drtí, příslušné zrnitosti, probarvený pigmenty - oxidy kovů.
Pigmenty: oxidy kovů BAYFERROX, PERPREN, titanová běloba
Pomocné materiály : etanol, čpavek, peroxid vodíku
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
Č. 4/5
N Á H R O B E K IV.9
Náhrobek Aloise Filipa
autor sochařské části Jan Štursa
Historie objektu, koncepce restaurátorského zásahu, návrh technologií a materiálů
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Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování
Stupeň průzkumu: Vstupní, kamenné prvky
I.
•
•
•
•
•
•

•
II.

Údaje o památce
Lokalizace památky: Praha 3, Olšanské hřbitovy, IV-9-596
Název památky: Náhrobek Aloise Filipa
Autor: Jan Štursa
Sloh / datování: okolo r. 1906
Materiál: hořický pískovec
Rozměry: celková výška x šířka náhrobku 2,8m x 1,25m,
socha horní část stély v.x š. 2,2 x 1,05 m
podstavec 0,6 x 1,25m
Předchozí známé restaurátorské zásahy: žádné
Údaje o akci

1. Investor: Správa pražských hřbitovů
2. Návrh na restaurování vypracován : 3/2016
3. Termín průzkumu: 2. 2016
4. Průzkum sepsal: MgA. Jiří Šlegl,

III.
Zadání a cíle průzkumu
Náhrobek je cenou památkou, která je jako soubor historických objektů hřbitova zapsána v seznamu
kulturních památek, podléhá tak režimu dohledu státní památkové péče. Tato skutečnost je
podstatná pro způsob restaurování, k němuž je zapotřebí přistupovat s úměrnou profesionální
zodpovědností. Popis vychází ze zkoumání na místě, provedení dokumentace a sond. Restaurátorský
záměr se snaží postihnout nejširší spektrum dané problematiky a navrhnout postup restaurování.
IV . popis památky
A/ popis /skladba Kompozice /
1.Náhrobek je pojatý jako sochařské monumentální dílo s portrétním reliéfem, reliéf tvořený obličeji
pod vlajkou je umístěn v horní polovině stély v dolní části je jméno zemřelého A.Filipa. Stéla je
vsazena do soklové partie. Před náhrobkem je prostý rov pokrytý zelení. Asi 2 metry před hrobem byl
nalezen kovový označník hrobu 595.
2.Stéla : Je umístěna na asi 60 cm vysokém soklu do kterého je mírně zapuštěna. Tento technický
detail je mírným technickým problémem, který zapříčinil zatékání do soklové partie a tím jeho trhání
při zmrzávacích procesech (viz foto – poškození).
Samotná stéla s velmi cenným reliéfem od sochaře Jana Štursy je na průčelí komposičně rozdělena
do několika rovin, plánů reliéfu. Spodní partie stély je broušená a do takto zpracované plochy je
vepsáno jméno Aloise Filipa, který byl redaktorem časopisu Záře (revoluční, protiklerikální časopis,
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vznikl na konci 19.stol.) žil v létech 1875 – 1906 (poslední číslice v datu umrtí je nečitelná). Nad
rovinou nápisové plochy je hrubě osekaná plocha zakončená horizontální linkou která s linií spodního
okraje vlajky vytváří plochu do které je vysekáno pět portrétů z profilu. V krajích reliéfu, v levé kde je
ruka třímající žerď praporu a v pravé kde je portrét dívky jsou reliéfy velmi dobře čitelné a bez
známek zásadního poškození, avšak střed reliéfu je značně poškozen postupující degradací kamene.
Boky a zadní stěna jsou zpracovány velmi hrubým posekem špičáku. Na zadní straně stély jsou
vysekány otvory, které asi sloužily jako pomocné krepny pro osazení.
3.Soklová partie náhrobku je opatřena nápisem již méně čitelným, okolí nápisu obklopuje plocha
tmelená krustou s aerobními deposity. Povrch kamene je povrchově poškozený. V bocích jsou zřejmé
trhliny.
Popis stavu památky před započetím prací
A / povrch znečištění a koroze
Povrch kamene je nerovnoměrně pokrytý řasou, především v bocích a v horní partii náhrobku. V horní partii a
při soklu je rozsáhlejší zčernalá plocha, tenký film krusty, s penetrovanými deposity. Střední partie je sice bez
deposit a porostu řasy, avšak je poměrně značně poškozena, především v oblasti reliéfu, povrchovým rozpadem
kamene.
B/ Rostliny
Na plochách vystavených působení povětrnosti se velké míře nachází nálety řas.
C / Barevné vrstvy či jejich fragmenty nebyly identifikovány a nepředpokládají se. Ani v písmenech není náznak
zlacení či jiné barevné úpravy.
D/ Mechanické poškození jednotlivých částí
Na objektu není zřejmá destrukce tvarosloví mechanickým poškozením. Drobná poškození na soklu, kde
vznikají trhliny.
E / Statika
Stéla je zřejmě osazena na betonovém základu, nejsou zde známky statických změn.
E/ Změny a dřívější opravy
Náhrobek je na původním stanovišti. Stopy dřívější konzervace a restaurátorských zásahů nejsou úplně
zřejmé. Snad došlo k pokusům vyplnit styk mezi stélou a soklem betonovou zálivkou.

Vyhodnocení průzkumu
1. Salinita bude posouzena během restaurátorského zásahu.
2. Petrografický rozbor hornin
Budou posuzovány vodorozpustné sole chloridy, dusičnany a sírany.
Salinita a petrografický rozbor budou posouzeny při resturátorském zásahu. Rozsah analýz bude
určen až po konzultaci se zástupcem NPÚ.
Původní charakter, vliv pozdějších úprav, vyhodnocení příčin poškození, shrnutí současného stavu.
Vlastnosti horniny, z níž je socha provedena, mají jen omezenou odolnost vůči, chemickým a
fyzikálním vlivům. Proto je poškození povrchu tak intenzivní. Vystupují zkamenělé struktury
biomorfních struktur a vyplavují se hlinité partie. Mechanické poškození je minimální i přes
náchylnost použité horniny. Dlouhodobě zanedbaná údržba, se podílí, spolu s ostatními výše
popsanými faktory, na zjevné lokální korozi kamene.
Ve všech těchto souvislostech se jeví celkový restaurátorský zásah, spojený s důkladnou konsolidací a
konzervací, jako potřebný.
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VII. Koncepce restaurátorského zásahu
1. Popis cíle a obecných zásad, podmínky provádění.
Cílem restaurování cenného díla, je jeho záchrana ve stadiu postupující degradace, zajištění
prevence. Základním požadavkem je zde zajištění výchozí situace a v souladu s autenticitou obnovit
historický vzhled, především čištěním sejmutím depozit a potlačení krustovitých vrstev a následně i
citlivou a spíše zdrženlivou rekonstrukcí tvarosloví. Během zásahu i při konečné prezentaci bude
respektována autentická hmotná podstata památky, rozsah plastického doplňování především
modelace portrétů bude konzultováno s příslušným zástupcem NPÚ.
Navrhovaný restaurátorský zásah lze charakterizovat, jako soubor opatření, převážně konzervační
povahy s drobnou rekonstrukcí vyhýbající se celistvé rekonstrukci obličejových partií. Restaurátorské
práce budou průběžně konzultovány na kontrolních dnech se zástupci investora a NPÚ.
2. Navržené postupy restaurátorského zásahu.
a) doplňující restaurátorský průzkum a fotodokumentace výchozího stavu v požadovaném rozsahu.
b) předzpevnění
Vzhledem k lokálně zkorodovanému povrchu, je před vlastním čistícím procesem žádoucí, tyto partie
preventivně zpevnit, aby nedošlo ke zbytečnému úbytku původní hmoty. Případně předčistit za
pomocí houby, molitanu a teplé vody.
c) čištění
Pevně ulpívající nečistoty ( krusty ) naměkčit ve vlhkých zábalech. Čištění provést mechanicky kartáči
a teplou vodou s tenzidem. U tak jemné povrchové krusty by bylo možné provést jemné otryskání –
pískováním,mleté abrazivo do 80mikronu. O definitivní variantě čištění a odsolení rozhodne
zástupce NPÚ. Tmely a vysprávky již degradované nebo složením nevhodné budou šetrně
mechanicky sejmuty tak, aby nedošlo k poškození kamenné hmoty. (Styk stély se soklem)
e) biosanace
Biosanace bude provedena algicidní a fungicidní roztok ředěný etanolem po své aplikaci zvyšuje
smáčivost povrchu a proto musí předcházet aplikaci zpevňovače. Jeho účinky, omezující vegetaci
nižších rostlin, lze považovat za preventivní, na omezenou dobu.
f) zpevnění
Konsolidační roztok na bázi organokřemičitanů nebude aplikován celoplošně, ale jen na místech
zasažených výraznou korozí kamene i podklady tmelů , také v rozsahu vyplývajícím z nálezové
situace, během prací. především plochy v oblasti portrétů budou zpevněny
g) tmelení, rekonstrukce v umělém kameni
Na kamenných částech sochařské výzdoby bude doplněno jen nepatrné množství drobných,
odlomených detailů. Rozsah a způsob doplňování, respektující originální tvarosloví a přirozenou
patinu stáří, bude důsledně konzultován s odbornými pracovníky státní památkové péče.
Plošná modelace v obličejové partii se nedoporučuje, jen velmi lokální, která zaplní hloubky
destruovaného kamene.
j) hydrofobizace
Po lokální lazurní retuši sochy bude šetrně provedena závěrečná konzervace a hydrofobizace na
deštěm spachovaných partiích.
k) restaurátorská zpráva
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Na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou paré, s podrobným
popisem prováděného zásahu, doplňujícím údaji průzkumu a režimem památky
VIII. Navržené technologie a materiály
Čištění – odsolení : mechanické, regulovaný proud vody, sádrovcové krusty naměkčeny Biosanace:
POROSAN - AQUA PRAHA , případně algicidu ALKUTEX BFA
Entferner - REMMERS
Konsolidant : FUNCOSIL Steinfestiger 100 – 200 na hlavní konsolidaci,
Tmely a tvarové rekonstrukce : minerální tmel na bázi hydraulického pojiva s příměsí
styrenakrylátové pryskyřice, SOKRAT 2804, s křemičitými písky, příslušné zrnitosti, probarvený
pigmenty - oxidy kovů.
Pigmenty: oxidy kovů BAYFERROX, PERPREN, titanová běloba
Hydrofobizant: FUNCOSIL – SL od firmy REMMERS
Pomocné materiály : etanol, čpavek, lepidla na kámen na bázi epoxidové pryskyřice
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