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1.Údaje o památce a akci
1.1 Údaje o památce
Název památky
Kalvárie
Lokalizace objektu
Kraj/Okres: Jihomoravský/ Znojmo Adresa: Hrádek u Znojma
Katastrální území: Hrádek u Znojma1 Památková ochrana: objekt je kulturní
památkou podle zákona pod r.č. ÚSKP 5701/239 Název předmětu restaurování:
kamenného sousoší Vlastník, investor: Česká republika, Obec Hrádek u Znojma
Vznik, Autoři
1747
Materiál
Kámen: lasturový vápenec
Rozměry
Celek 300 x 150 x 550 cm
Sochy v mírně podživotní velikosti
Podstavec 300 x 100 x 150 cm
Poslední známé rekonstrukční zásahy
20. Století,
1.2 Údaje o akci:
Investor
Obec Hrádek u Znojma
Dokumentaci restaurování vypracoval
MgA. R. Vlasák ak. soch.
Podklady pro restaurátorský záměr
Literatura: Miloš Stehlík, Barokní umění na Moravě

2. Úvod
Sousoší kalvárie bylo v minulosti umístěno v obci v prostoru mezi kostelem sv. Petra
a Pavla a farou. Na toto místo byla přenesena z místa křížení hlavních silnic
v osmdesátých letech 20. Století.

Restaurátorský průzkum a záměr je koncipován v rozsahu požadavků státní
památkové péče, stanovených pro obnovu sochařské realizace.

Předběžný restaurátorský průzkum byl proveden dne 12. 12. 2017, na místě. Na
základě tohoto průzkumu bylo po odborné diskuzi rozhodnuto o sejmutí sousoší a tu
a následném transferu do restaurátorského atelieru v Brně – Kraví Hoře.
Se zástupci NPÚ a investora bylo rozhodnuto o sejmutí jednotlivých části památky a
transferu do restaurátorského atelieru z důvodu kritického stavu kamene. Ze
skutečností zjištěných na místě vyplynulo, že je nezbytně nutné kamenný materiál
konsolidovat v optimálních podmínkách.
3: Transfer
Dne 24. července 2018 bylo sousoší sejmuto z provizorní podstavy na místě. Tomu
předcházelo odborné zabezpečení jednotlivých částí sousoší. Byly uvolněny spoje
v místě osazení soch. Spoje mezi jednotlivými částmi byly rovněž uvolněny tak, aby
případné síly působící na objekty, zapříčiněné zdvihem jeřábu, nepoškodily originální
materiál. Uvolněný materiál byl zabezpečen pomocí pevných sádrových dlah
nanesených na separační vrstvu z mikrotenové folie. Soudržnost byla podpořena
bandáží strečové fólie. Detailní restaurátorský průzkum byl proveden následně po
převozu do restaurátorského atelieru.
4. Popis stavu památky před započetím památkové obnovy
Kompozice sousoší je řešena podle osové souměrnosti, jedná se o
ikonograficky obvyklou kompozici ukřižování a oplakávání Krista. Sousoší je
vytvořené z lasturového vápence je v měřítku mírně podživotní velikosti. Ve
středu kompozice je umístěn kříž s ukřižovaným Kristem. V patě kříže je na
skalce klečící postava sv. Máří Magdaleny s gestem objímajícím kříž. U nohou
postavy Marie Magdalské je situována lebka (označení místa) a kalich.
Po stranách jsou umístěny postavy. Na levé straně Panna Marie a na pravé sv. Jan
oblíbenec. Postavy jsou ztvárněny v podobě oplakávání.
Nápisy, signatury a značky
Nebyly nalezeny

5. Současný stav, charakteristika poškození
Sousoší se v současnosti nachází ve velmi zanedbaném stavu. Povrch děl včetně
platforem je sině znečištěn náletovými kulturami a místy slabou sádrovcovou krustou.
Celková ztráta povrchové vrstvy modelace je adekvátní délce expozice. Kříž se
nachází v kritickém stavu na hraně zániku památky. Kamenná hmota sousoší je na
krajích značně nesourodá. Modelace je narušena řadou prasklin. Na těchto místech
je úbytek modelace fatální. Sochy jsou místy poškozeny na povrchu, což se projevuje
úbytkem modelace formou zpráškování. Chybějící části modelce jsou doplněna
nevhodným minerálním tmelem. Pod tímto tmelem je kamenná masa silně
degradována. V předešlé rekonstrukci byla statika kříže vyztužena na vnější straně
železnou konstrukcí. Kříž byl rozlomen na několik částí.
Korpus Krista je mechanicky poškozen, na postavě chybí větší celky. Části modelace
buď původní, nebo doplněné v minulé opravě jsou odděleny od celku. Hlava Krista je
doplňkem ne příliš vyhovujícím z hlediska technologie ale i modelace. Modelace
anatomie je prakticky poškozena na více jak 30 % povrchu. Na postavách světců je
řada nevyhovujících doplňků vytvořených v předešlých rekonstrukčních zásazích.
Tyto doplňky významně přispěly k poškození autentického materiálu. Nevhodné
armatury narušily soudržnost kamenné hmoty. Na postavách jsou viditelné rozsáhlé
svislé a vodorovné praskliny.
. Na kameni jsou viditelné praskliny a mechanické defekty. Kritické místo je v oblasti
subtilního trámu kříže.
Stávající osazené svatozáře neodpovídají svým tvarem slohovému zařazení.
6. Restaurátorský průzkum
Cílem restaurátorského průzkumu bylo zjištění podstatných poznatků o díle pro
stanovení koncepce a návrhu restaurování. Především analýzu použitých materiálů a
jejich stav. Dále šlo o poznání původní podoby díla a ujasnění představy, která se
měla stát podkladem pro plastické rekonstrukce chybějících částí.
Průzkum má také ukázat, zda nejsou lokálně na díle zachovány fragmenty původních
nebo starších povrchových úprav, pokud ano tak je nezbytné zjistit jejich složení.

Vizuální průzkum
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v restaurátorském atelieru.
Povrch památky je silně znečištěn náletovými kulturami a prachovými usazeninami.
Kříž s korpusem Krista
Kamenný materiál je na mnoha místech za hranicí životnosti, čemuž v nemalé míře
přispěla událost, kdy byl kříž rozlomen na několik částí. Dále i neodborný fixační
zákrok pomocí železných výztuh., vytvořených v předešlé opravě, Kámen je
nesourodý, vykazující známky ztráty pojivých složek. Na povrchu je viditelná řada
prasklin. Kámen je nejvíce rozpraskán

na okraji v blízkosti výztuhy

Doplňky

vytvořené v předešlé rekonstrukci jsou dožilé, místy silně rozrušené, navíc
modelačně nevyhovují původní struktuře a tvaru. Nejzřetelněji je to patrné na
doplňku hlavy Krista. Přední strany modelace postavy je poškozeny prakticky po
celém povrchu což se projevuje úbytkem modelace ve větším rozsahu.
Postava sv. Marie Magdalskě na skalce
Kamenný materiál je na mnoha místech poškozen. Největší poškození je patrno na
části trámu kříže, kde je kámen mechanicky poničen ve velké míře, Současný stav
materiálu v tomto místě je ve stavu, kdy je vyloučeno sesazení horní části kříže do
celku. Obličej a temeno hlavy postavy jsou přemodelovány cementovým tmelem.
Dále jsou viditelná poškození na končetinách světice a na draperiích. Pozice
podstavy nemá ideální vyvážení do roviny. Podstava je potřísněná asfaltem.

Postava sv. Jana oblíbenec, pravá strana
Kamenný materiál se jeví v podstatně stejném stavu ve srovnání s materiálem
vedlejších částí sousoší. Mechanické, fyzikální a chemické poškození se projevuje
lokálně.
Největším mechanickým poškozením je absence prstů a částí končetin. Ohrožující
faktor soudržnosti celku jsou praskliny v kamení probíhající svislým a vodorovným
směrem, V předchozích rekonstrukcích byla socha lepena pomocí polymerních
materiálů, dnes již silně narušených působením povětrnostních podmínek.
V minulosti byla lepena a pravá a levá ruka v oblasti zápěstí. Modelace doplňků na
draperii se ve vztahu k originálu jeví sporně. Části draperie vystupující nad siluetu

těla je silně poškozena a oddělena od celku. Fyzikální a chemické poškození sochy
je patrno na povrchu kamene. Kamenný materiál na povrchu je rozpraskán ve větší
míře. Povrch modelace je narušen na více místech odpraskáním, zapříčiněným
pnutím na povrchu. Na některých místech je patrno poškození ve formě zpráškování.
Stav tmelů použitých v předešlé rekonstrukci jsou dnes již nevyhovující,
V oblasti srážkových stínů jsou patrny zčernalé pevné krusty.
Postava Panny Marie, levá strana
Poškození u levé postavy je v mnohem menší míře, než v případě protější postavy.
Avšak i tato socha je dnes velice ohrožena. Zde je patrna rovněž řada vertikálních
prasklin v mase kamene a poškození jako u protější sochy.

7. Vyhodnocení restaurátorského průzkumu
Restaurátorský průzkum ozřejmil řadu ohrožujících faktorů. Památka je jako celek
kriticky ohrožena. Nevhodně zvolená technologie zvolená v předešlé opravě
podpořila degradační proces.
Kříž s korpusem Krista
Stav kamene je dnes za hranicí životnosti, Na modelaci chybí řada větších celků,
nebo je překryta doplňky. Kříž společně s horní částí korpusu byl rozlomen na
jednotlivé části. Doplňované části modelace anatomie jsou již zcela nevyhovující,
z hlediska stavu materiálu. Modelace těchto částí se po tvarové stránce jeví sporně.
Železná výztuha na horní ploše patibula rovněž přispěla k poškození originálu.
Kamenný materiál jeví známky snížené soudržnosti. Na povrchu nebyly nalezeny
žádné pozůstatky povrchové úpravy.
Postava sv. Jana oblíbence
Kamenný materiál je degradován ve větší míře. Na povrchu je řada defektů. Důraz je
nutné dát především na sanaci prasklin kamene.
.Doplňky použitě v předešlém rekonstrukčním zásahu ohrožují stav materiálu.
Nejvýrazněji je tato skutečnost patrná draperie na pravé straně (z pohledu
pozorovatele)

Postava Panny Marie
Socha je rovněž v kritickém stavu. Z hlediska soudržnosti se však tyto díla jeví
podstatně lépe než ostatní celky.
Památka je dnes ve stavu ohrožení a vyžaduje komplexní konzervátorský a
restaurátorský zásah. Pokud by v dohledné době k restaurátorskému zásahu
nedošlo, hrozí nejen její možná nevratná ztráta.

Vzhledem k současnému stavu

památky navrhuji vytvoření podstav formou výdusku z umělého kamene, na kterých
by byla památka v budoucnu důstojně prezentována. Sousoší bude po komplexním
konzervačním a restaurátorském zákroku vráceno na místo.
Na povrchu nebyly identifikovány pozůstatky povrchových úprav.
8. Restaurátorský záměr
Bylo provedeno zjištění poškození mechanické, fyzikální, chemické. Na základě
provedených zkoušek byl zjištěn stav kamenného materiálu a složení povrchové
vrstvy. Byly navrženy způsoby a metody restaurátorského procesu včetně výběru
materiálů a technologie jejich užití při rekonstrukčním zákroku.
Koncepce restaurátorského procesu vycházela z okamžitého stavu památky,
respektuje její slohové zařazení. Vzhledem ke stavu památky byl restaurátorský
zásah koncipován jako restaurátorský proces s větší mírou konzervátorského
zaměření, zahrnující očištění odstranění čí zeslabení druhotných vrstev, zčernalých
depozitů a krust. Objekt bude nadále umístěn částečně v exteriéru, tedy by mělo
především dojít k zabezpečení degradovaného materiálu, ošetření památky směřující
k omezení její degradace, společně s plastickým doplněním chybějící modelace
s ohledem na původní výraz, odpovídající autentickému sochařskému rukopisu.
V rámci restaurování byly sejmuty nevhodné korodující armatury a nahrazeny
novými, nepodléhajícími účinku koroze.
Domnívám se, že by měl být kladen důraz na autentický výraz památky, který je
obvykle v kulturním světě ceněn. Barevné retuše byly uplatňovány jen lokálně
s patřičným respektováním historické patiny památky.

9. Návrh koncepce restaurování
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přilepit oddělené části.
Ve druhé restaurátorské části zásahu budou vytmeleny menší poškozené části a
trhliny. Pro plastické rekonstrukce chybějících částí se nepodařila zajistit obrazová
dokumentace stavu díla, ve svém celistvém nepoškozeném stavu, vzhledem
k nalezeným analogickým materiálům, lze tyto části rekonstrukčně odvodit. Při
provedení plastických rekonstrukcí byl kladen důraz na co nejmenší zásahy do
originální hmoty, tak aby v budoucnu byly v případě potřeby tyto zásahy co nejsnáze
odstranitelné. Konečná podoba lokálních retuší z hlediska barevnosti bude řešena až
po dohodnutí koncepce restaurování.
Veškeré restaurátorské zásahy budou prováděny na základě vyhodnoceného
průzkumu a v jeho rozhodných fázích, budou všechny postupy konzultovány se
zástupcem NPÚ.
Konzervační i restaurátorské práce budou písemně i fotograficky zpracovány
v restaurátorské dokumentaci vypracované podle § 10 odst. 4) vyhlášky MK ČSR č.
66/88Sb., kterou provádí zákon ČNR č. 20/87 Sb., O státní památkové péči
(metodického listu NPÚ č. 4/2006).

Záměr konzervační části zásahu:
Konsolidace sprašujícího se povrchu
Ošetření obnažených armatur
Očištění povrchu
Injektáž prasklin
Přilepení oddělujících se částí
Záměr restaurátorské části zásahu:
Vytmelení poškozených částí a prasklin
Plastické retuše chybějících částí
Lokální barevné retuše ( po konzultaci NPÚ)

9.1 Etapa prekonsolidace
Části vykazující pokročilý stupeň degradace budou před započetím restaurátorských
prací nejprve prekonsolidovány vhodným materiálem k zabezpečení degradovaných
částí kamene. Jedná se hlavě o zabezpečení soudržnosti celku v oblastech
rozsáhlejších svislých prasklin.
9.2 Etapa čištění
Z hlediska stavu znečištění památky, bude čištění zahrnovat tzv. suchou a mokrou
cestu, kdy budou odstraněny nánosy prachových usazenin. Oplachem vody
s přídavkem vhodného tenzidu budou odstraněny povrchové nečistoty. Dále čištění
chemické, které zahrnuje odstranění řas a lišejníků a na základě laboratorního
průzkumu budou prováděny zkoušky čištění ve smyslu odstranění pevných krust.
Chemické čištění bude na základě stavu památky a vyhodnocení rest. průzkumu
využívat chemické přípravky, které umožní specifickou část sochy ošetřit
požadovaným a šetrným způsobem.
Záměrem čištění je m.j.sejmutí nevhodných vrstev a zčernalých krust.
V rámci etapy čištění bude nutné soustavně ověřovat stav materiálu z hlediska
správnosti metodického postupu při provádění jednotlivých úkonů.
V této etapě budou odstraněny uvolněné tmely z předešlé rekonstrukce modelace.
Případně i armatury podléhající korozi.
9.3 Etapa odebrání vzorků
Případné odebrání vzorků pro laboratorní průzkum bude provedeno po mechanickém
odstranění prachových nečistot z vytipovaných míst. Dodatečné povrchové a
barevné úpravy bude možné určit po odebrání vzorků a následné mikroskopické
analýze.

9.4 Etapa konsolidace
Před započetím konsolidačního procesu, budou na vytipovaných částech provedeny
zkoušky zpevnění.

Kříž s Korpusem
Kámen vykazuje podstatné známky snížení pevnosti. Jedná se o místa narušená
působením hydroskopických solí vyskytující se převážně na v povrchu kamene.
Kámen bude konsolidován v první etapě pomocí organokřemičitanů (Porosil
Z AQUA). Konsolidant bude aplikován ve více cyklech. V případě nebezpečí ztráty
originálu pod druhotnými tmely pří jejich odstraňování, budou tyto ponechány na
místě a jen zeslabeny. Kamenný materiál pod doplňky bude konsolidován
prostřednictvím závrtů, do kterých bude aplikován zpevňovač na bázi akrylových
pryskyřic (Paraloi B 72 Imesta)
Vzhledem ke stavu materiálu a vysoké míře poškození, jak mechanického tak
fyzikálního a chemického, je nezbytně nutné vyjmout všechny korodované armatury
a výztuhy a nahradit je nerezovými, vedenými vnitřkem kamene.
Postava sv. Marie Magdalské na skalce
Kamenný materiál bude konsolidován pomocí esterů kyseliny křemičité. Je nezbytné
vytvořit armatury na styčné části trámu kříže, která umožní bezpečné usazení
horního dílu, s důrazem na možnou reversibilitu.

Postavy Panny Marie
Kámen vykazuje snížení pevnosti ve větší míře. Degradovaná místa budou
konsolidována na nejvíce poškozených částech kamene a použití Porosilu Z.
Postava sv. Jana oblíbence
Poškození postavy sv. Jana je obdoba protilehlé postavy.
Veškeré kotvící armatury, použité ve spojích budou z nerezového kovu. Pro lepení
jednotlivých částí kamene bude použit polymerní materiál pouze bodově.

9.5 Etapa sochařské rekonstrukce, doplnění chybějících částí, povrchová retuš
Doplňující, chybějící části modelace musí mít optimální pevnost a přilnavost, musí se
svým charakterem (barevností, strukturou) maximálně přiblížit autentickému
kamennému materiálu.

Kříž s korpusem Krista
V případě doplnění modelace anatomie, bude postup zvolen za základě grafického
návrhu, který bude vodítkem pro sochařskou rekonstrukci celku.
Betonové doplňky budou odstraněny, nebo zeslabeny do té míry, pokud jeho
odstraňování nebude příčinou možného ohrožení soudržnosti celku. Povrch betonu
bude na pohledových polích esteticky upraven, tak aby výsledek nerušil estetické
vnímání celku.
Současná hlava Krista bude sejmuta a nahrazena novou, charakterem modelace
odpovídající původní sochařské myšlence.
Postavy Panny Marie, sv, Jana a sv. Marie Magdalské
Větší nedochované celky budou namodelovány v plastickém materiálu a po jejich
odsouhlasení budou převedeny do materiálu z umělého kamene formou výdusku.
Všechny ostatní doplňky se svoji strukturou musí co nejvíce přiblížit autentickému
materiálu s důrazem na výraz dochovaného povrchu.
9.6 Etapa barevné retuše
Barevné retuše budou prováděny jen na doplňovaných místech.
Základem barevného řešení by mělo být provedení patinace doplňovaných míst
v odstínu, který bude preferovat barevnost přirozeného stárnutí materiálu. Nové
modelace budou barevně sjednoceny lokálními barevnými retušemi tak, aby nerušily
celkové estetické vnímání památky. Tyto úkony budou provedeny až po konzultaci se
zástupcem NPÚ. Po rozhodnutí o způsobu prezentace díla.

9.7 Etapa ochrany povrchu
Budou ošetřeny lokálně místa zatěžovaná srážkovou vodou.
10. Technologická zpráva, Návrh užití materiálům
Čištění

tenzid, vodní paprsek

Biosanace

20% roztok Peroxid vodíku a 30% Čpavková voda

Konsolidace

ZV Porosil, ZTS Porosil, Paraliid B72
Akepox 2010, Nerez kulatina

Tmel

Minerální tmel pojený Hydraulickým pojivem

Barevná retuš Vápenná barva, Anorganický pigment

Návrh na způsob prezentace restaurovaného díla
Památka bude umístěna v exteriéru. Sousoší bude osazeno na kamennou platformu, která
bude esteticky plně podporovat památku.

11. Postup restaurátorských prací

11.1 Etapa prekonsolidace
Části, které vykazovaly pokročilý stupeň degradace byly před započetím
restaurátorských prací nejprve prekonsolidovány vhodným materiálem k zabezpečení
degradovaných částí kamene. Jednalo se hlavě o zabezpečení soudržnosti celku
v oblastech rozsáhlejších prasklin v materiálu.
11.2 Etapa čištění
Po převezení sousoší s do restaurátorského atelieru čištění zahrnovalo tzv. suchou
a mokrou cestu, Nejprve byly odstraněny nánosy prachových usazenin. Oplachem
vody s přídavkem vhodného tenzidu byly odstraněny povrchové nečistoty. Dále bylo
přistoupeno k chemickému čištění, které zahrnovalo odstranění řas a lišejníků. Na
základě průzkumu byly prováděny zkoušky čištění ve smyslu odstranění pevných
krust. Záměrem čištění je m.j. sejmutí nevhodných vrstev a zčernalých krust.
V rámci etapy čištění byl neustále soustavně ověřován stav materiálu z hlediska
správnosti metodického postupu při provádění jednotlivých úkonů.
V této etapě byly odstraněny uvolněné tmely z předešlé rekonstrukce modelace.
Stejně tak i armatury podléhající korozi.

11.3 Etapa konsolidace
Před započetím konsolidačního procesu, byly na vytipovaných částech provedeny
zkoušky zpevnění. Vytipovaným místem byl poškozený materiál v levé spodní části
postavy sv. Jana.
Kříž s korpusem Krista
Kámen vykazoval podstatné známky snížení pevnosti . Jednalo se o místa narušená
působením vlivu hydroskopických solí vyskytující se převážně na spodní části soch..
Kámen byl konsolidován v první etapě pomocí organokřemičitanů (Porosil Z AQUA).

Konsolidant byl aplikován ve třech cyklech Kamenný materiál pod doplňky byl
konsolidován prostřednictvím závrtů, do kterých byl aplikován zpevňovač na bázi
akrylových pryskyřic (Paraloid B 72 Imesta)
Železná výztuha vedená v přední a zadní části trámu kříže rovněž přispěla
k poškození originálu.
Postavy světců
Kámen po doplnění průzkumu vykazoval snížení pevnosti na více místech.
Degradovaná místa byla konsolidována na nejvíce poškozených částech kamene a
použití Porosilu Z. Praskliny v kameni byly vyplněny Ledanem TD.
V této etapě byly slepeny uvolněné části, které byly odděleny před transferem
pomocí polymerního tmelu.
Veškeré kotvící armatury, použité ve spojích byly vytvořeny z nerezového kovu. Pro
lepení jednotlivých částí kamene byl použit výhradně polymerní materiál a to pouze
bodově.

11.4 Etapa sochařské rekonstrukce, doplnění chybějících částí, povrchová
retuš
Doplňující tmel, použitý pro doplnění chybějících částí byl zvolen tak, aby části
modelace měly optimální pevnost a přilnavost. Svým charakterem (barevností,
strukturou) se maximálně přiblížily autentickému kamennému materiálu.
Kříž s postavou Krista
V případě doplnění modelace, byl postup zvolen na základě grafického návrhu, který
byl po odsouhlasení vodítkem pro sochařskou rekonstrukci celku.
Doplnění chybějící modelace bylo provedeno na základě faktury okolního
sochařského rukopisu. Hlava Krista byla vytvořena v sochařské hlíně a po jejím
odsouhlasení byla převedena do výsledného materiálu
Na postavě Krista byly doplněny větší celky převážně v přední části postavy. Jedná
se o místa na hrudi, břiše a na horních a dolních končetinách.

Postava Panny Marie
Byly doplněny chybějící místa modelace prakticky po celém povrchu postavy.
Všechny ostatní doplňky byly vytvářeny tak, aby se svoji strukturou musí co nejvíce
přiblížily autentickému materiálu s důrazem na výraz dochovaného povrchu.
Postava sv. Jana oblíbence
U této postavy byly provedeny rekonstrukční práce v obdobném rozsahu jako u
postavy Panny Marie
Postava Marie Magdalské na skalce
Na postavě byly doplněny místa na temeni hlavy a obličeje. Dále prsty na rukou byly
doplněny tmelem. Závěrem byly doplněny místa na draperii šatu.
Spodní část trámu kříže byla posílena armaturou z nerezového kovu tak, aby bylo
možné sesazení kříže do celku.
Modelace doplňků chybějících částí byly zpracovány tak, aby se přizpůsobily
originálu z hlediska povrchu a kamenosochařské struktuře.
11.5 Etapa barevné retuše
Barevné retuše byly provedeny jen na doplňovaných místech.
Základem barevného řešení byla snaha provést patinace doplňovaných míst
v odstínu, který preferuje barevnost přirozeného stárnutí materiálu. Nové modelace
byly barevně sjednoceny lokálními barevnými retušemi tak, aby nerušily celkové
estetické vnímání památky. Tyto úkony byly provedeny až po konzultaci se
zástupcem NPÚ. Po rozhodnutí o způsobu prezentace díla.

11.6 Etapa ochrany povrchu
Budou hydrofobizována jen místa namáhaná srážkovou vodou.

12. Etapa vytvoření podstav
V průběhu restaurátorského procesu na originálu bylo přikročeno k vytvoření
podstav. Byly vytvořeny podstavy inspirované obdobným sousoším. Technologií
umělého kamene formou výdusku ze směsi říčního písku a hydraulického pojiva. Po
osazení podstav na místo byly barevně sjednoceny s barevností originálu.

13. Technologická zpráva, Použití materiálů
Čištění

tenzid, vodní paprsek, mikroabrazivní metoda. NH3 HNO4

Biosanace

20% roztok Peroxid vodíku a 30% Čpavková voda

Konsolidace

ZV Porosil, ZTS Porosil, Paraliid B72
Akepox 2010, Nerez kulatin, Ledan TD

Tmel

Minerální tmel pojený Hydraulickým pojivem

Barevná retuš Vápenná barva, Anorganický pigment. Silikátová barva

V Brně 6. Listopadu 2018

MgA R. Vlasák ak. soch.
Restaurátor

Grafická část

Sestavení kříže
B1 – blok, spodní část
B2 – blok, střední část
B3 – blok, část křížení
B4 – vrcholová část
A – armatura nerezový kov pr. 24 mm
B – nerezové spony pr. 14 mm
C – centrální výztuha patibula pr. 14 mm
D – Lepený spoj
E – Fixační konstrukce pr. 14 mm
F – Fixační armatura pr. 24 mm
G – Spona pr. 14 mm
H – nerezová silnostěnná trubka vnitř. průměr 25 mm
CH – Fixační armatura pr. 24 mm
I - Posilovací armatura pt. 12 mm

Návrh podstavy

Půdorys základu

Návrh kompozice umístění

F. F.
REGINA
RIGLERIN
S. V. V.
IOS. ANT.
HLEDICK
PAR.
ERECT.
ANNO 1747
Text na trámu kříže

Grafické vyznačení doplňků

Část fotodokumentace

Celek, výchozí stav

Postava Panny Marie, výchozí stav

Postava sv. Jana, výchozí stav

Sousoší, výchozí stav

Kříž s korpusem Krista, výchozí stav
Detail, výchozí stav

Postava sv. Marie Magdalské, výchozí stav

Fixace celku, původní stav

Postava Panny Marie, výchozí stav

Etapa čištění, postava sv. Marie Magdalské na skalce

Etapa čištění, kříž s korpusem Krista
Původní fixace břevna

Etapa čištění, postava sv. Marie Magdalské na skalce

Etapa čištění, postava sv. Jana

Etapa čištění, postava sv. Jana
Detail poškození obličeje

Etapa čištění, postava Panny Marie
Detail poškození obličeje

Etapa sochařské rekonstrukce, postava sv. Jana

Etapa sochařské rekonstrukce, postava Panny Marie

Detail poškození

Detail poškození
Postava sv. Jana

Detail poškození korpusu a kříže

Detail poškození korpusu a kříže

Detail poškození korpusu a kříže

Detail poškození korpusu a kříže

Detail poškození korpusu a kříže

Text na trámu kříže

Detail poškození korpusu a kříže

Etapa barevné retuše, postava Panny Marie

Etapa barevné retuše, postava sv. Jana

Etapa barevné retuše, postava sv. Jana

Etapa barevné retuše, postava Panny Marie

Etapa barevné retuše, postava Marie Magdalské na skalce

Etapa barevné retuše, postava Marie Magdalské na skalce

Etapa sochařské rekonstrukce, Korpus

Etapa barevné retuše, vrchol kříže

Výsledný stav, celek čelní pohled

Výsledný stav, celek zadní pohled

Výsledný stav, celek levá strana

Výsledný stav, celek pravá strana

