
Obnova kamenného podstavce s litinovým křížem na p.p.č. 2053,  
v k.ú. Jítrava 

 

        
 

Koncepce restaurátorského zásahu: 
 
Restaurátorský záměr bude zahrnovat rekonstrukci celého objektu do hypoteticky 
původního stavu s doplněním všech částí podstavce a jeho přeosazením. Oprava proběhne 
in situ. Litinový kříž dochovaný v torzu bude předán restaurátorovi obecných kovů a 
doplněn o navařený odlitek podle původního vzoru. 
 

Litinový kříž: 

 Torzo litinového kříže bude vyjmuto z podstavce, okolí podstavce bude prozkoumáno 
detektorem kovů se snahou najít další fragmenty kříže. 

 Fragment původního kříže bude vyčištěn od druhotných nátěrů, volné rzi a pasivován. 
 Pro potřeby pořízení doplňku kříže na základě odlitku kříže původního vzoru bude očištěn 

historický kříž z depositu zhotovitele včetně snímatelných detailů a upraven pro model do 
slévárny. 

 Chybějící část kříže bude nově odlita z šedé litiny, navařena na původní torzo. Spoj bude 
důkladně cizelován. 

 Budou vyrobeny nové spojovací prvky pro montáž samostatně odlitých dílů – nerezové 
závitové čepy, ploché ocelové čtyřboké matice. 

 Povrch kovu bude pasivován a stabilizován antikorozním přípravkem s obsahem taninu. 
Hrubší korozní a výrobní defekty na povrchu odlitků budou vytmeleny (polyesterový tmel, 
epoxidová pryskyřice). 



 Povrch kovu bude opatřen dvojnásobným základovým nátěrem na bázi vysýchavých 
přírodních olejů s antikorozním pigmentem a dvojnásobným vrchním matně černým 
grafitovým nátěrem na bázi vysychavých přírodních olejů. 

 U významných částí kříže a detailů výzdoby (paprsčitá záře, tělo Krista, lem nápisové 
tabulky, aj.) bude aplikován podkladní nátěr pod zlacení (Ripolin) a následné zlacení 
výzdoby plátkovým zlatem na mixtion. 

 Kříž bude osazen do kamenného podstavce, čep bude zatmelen minerálním tmelem na 
bázi římského cementu. Bude provedeno zaměření přesné polohy kotevních míst zadní 
vzpěry a zhotoveni jejího výrobního výkresu. 

 Nová zadní vzpěra bude vyrobena za užití tradičních kovářských postupů a v dimenzích 
zajišťujících její potřebný statický efekt s vyčištěním, pasivací a konzervací zadní vzpěry 
nátěrovým systémem užitým pro konzervaci litinových částí. 

 Bude provedena montáž zbývajících demontovatelných dílů kříže (tělo Krista, kruhová 
nápisová tabulka, paprsky svatozáře, zadní vzpěra) a na závěr finální nátěr spojovacích 
prvků. 

 

Kamenný podstavec: 

 Vzhledem k vážné poruše základu s prorostlým pařezem v podloží podstavce bude 
přenesen do volného zatravněného terénu před současným místem na stávající parcele. 

 Na určeném místě nového umístění bude zhotoven betonový základ se základovou spárou 
v nezámrzné hloubce, s podsypem hutněným kamenivem v geotextýlii a s vloženou 
svařovanou sítí. Horní plocha základu bude opatřena nátěrem polymercementové 
hydroizolace. 

 Přístupový stupeň odsunutý od podstavce vlivem propadu podloží a kořenového systému 
stromu bude očištěn od vegetativních nánosů drnů trávy a zeminy a vyjmut. Vzhledem k 
pohlcení části stupně pařezem a předpokládanému značnému poškození budou chybějící 
a nevyužitelné prvky nově vyrobeny z božanovského pískovce. Povrch nově vyráběných 
prvků bude mít šalírovaný povrch. Předpokládaný rozsah nové výroby a nahrazení 
ztracených částí je 50%. 

 Původní a nově vyrobené prvky přístupového stupně budou přeneseny na nově 
připravený základ. Vnitřní prostor bude vyplněn betonem. Spárování na vnějším líci bude 
provedeno minerální MVC spárovou maltou (pevnost do 10 MPa) modifikovanou aditivem 
pro vnitřní hydrofobizaci se zvýšenou odolností proti mrazovým poškozením. Následovat 
bude osazení vlastního podstavce, jednotlivé prvky díla nebudou propojeny trny z 
nerezové ocele. Spáry budou vyplněny vápenocementovou kaší, pohledové spárování 
bude provedeno v umělém kameni. 

 Čištění kamene bude provedeno mechanicky a chemicky biocidním roztokem amoniaku s 
oplachem vody. Tmely a spárování, které ztratily adhezi k originální hmotě a jsou 
materiálově, výtvarným zpracováním a vlivem povětrnosti nefunkční nebo nevyhovující 
budou odstraněny. 

 Sádrosilikátové povlaky budou dočištěny mikroabrazivně nebo chemicky pomocí 
speciálních čističů. 

 Bude provedeno zpevnění povrchu díla za pomoci organokřemičitých konsolidantů. 
Praskliny budou injektovány nízkoviskozní syntetickou pryskyřicí, která bude použita i na 
lepení odtržených částí. 

 Tmelení bude provedeno umělým kamenem probarveným ve hmotě, strukturou a 
pevností odpovídající okolnímu kameni. 



 Mechanická poškození rohů, říms a profilů podstavce budou doplněna z přírodního 
materiálu s obdobnými fyzikálními vlastnostmi (zejména struktura, pevnost, barevnost). 
Povrch doplňků bude broušený a šalírovaný. 

 Tmelení bude provedeno umělým kamenem probarveným ve hmotě a strukturou a 
pevností odpovídající okolnímu kameni. 

 Bude provedena strukturální a imitativní barevná retuš tmelů a hydrofóbní ošetření 
celého povrchu kamene. 

 Na závěr bude odevzdána restaurátorská zpráva s doporučeným ochranným režimem 
památky. 

 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh použitých technologií a materiálů: 

 Biocidní ošetření kamene – roztok peroxidu vodíku (30%tní) a čpavkové vody (25%tní) –
ředěno 1:8, oplach tlakovou vodou 

 Čištění sádrosilikátových krust, olejových skvrn – mikroabrazivní čištění, mikropískovač 
Kobra M, korund hnědý F 90-180, čistič SI AQUA, Odstraňovač starých nátěrů P8214 BAL 
Hostivař 

 Konsolidace kamene – organokřemičité zpevňovače IFEST OH IMESTA, 20%tni Paraloid 
B72, epoxidové pryskyřice Havel Composites CZ, s.r.o. (LH 289, LH 1000) 

 Kamenické doplňky podstavce – prvky přístupového stupně, 0,16m3 schod s profilem 
160x36x20, 60x36x20, kamen pro ušlechtilou kamenosochařskou výrobu lom Božanov, 
šalírovaný povrch, doplňky rohů, říms, profilů z místního přírodního materiálu obdobné 
struktury, pevnosti a barvy 

 Výplň spár – umělý kámen – křemičitý písek frakce 0,063 – 0,315mm Sklopísek Střeleč 
a.s., křemičitý písek PR30-33 frakce 0,1-1,6mm Provodínské písky a.s., drcený přírodní 
pískovec – pískovna Č. Kamenice, portlandský cement bílý Aalborg White, bílé vápno 
hašené EN 459-1 CL 90-S Vápenka Čertovy schody, a.s., románský cement Promt Cement 
Vicat, disperzní aditivum na bázi VAC/E Vinnapas 5046 T, 8034 H Wacker Polymer 
Systems, poměr pojivo: plnivo – 1:3, železité pigmenty BAYFFEROX, polymercementová 
hydroizolace HASOFT 

 Lepení, čepování – epoxidová pryskyřice Havel Composites CZ, s.r.o. (LH 1000), nerezová 
ocel φ 1,5-16mm 

 Imitativní barevná retuš – anorganické železité pigmenty v lihu s pojivem Paraloid B72 

 Hydrofobizace – IMESTA IW 290 

 Zakládání – rozměry viz výkres, výkop hl. 0,9m, Geotextýlie 100 g/m2, kamenivo (16-32) 
1,5t , základová patka hl. 0,6m, beton C16-20 1,25m3 s kamenivem 16-32, betonová výplň 
beton C16-20 s kamenivem 0-4 0,1m3, polymercementový hydroizolační nátěr, ložná 
malta pro kamenné stupně MC 0-4mm 

 Čištění kovu – mechanické čištění, rozvolnění nátěrů alkalickým odstraňovačem nátěrů, 
opakované mytí tlakovou vodou, odstranění korozních produktů z těla rotačními 
drátěnými kartáči s ručním dočištěním, v případě silného lokálního zasažení korozí 
abrazivní čištění pískováním 

 Litinové a kovářská doplňky – chybějící část kříže se zacizelovaným svařovaným spojem, 
paprsky svatozáře, korpus Krista, kruhová nápisová tabulka dle původního vzoru – šedá 
litina, zadní vzpěra – produkt uměleckého kovářství z černé ocele, spojovací prvky 
nerezová ocel- závitové čepy, ploché ocelové čtyřboké matice 

 Nátěrové hmoty, pasivace – inhibitor koroze, bezoplachový  T odrezovač VIA-REK, nátěr 
na bázi vysýchavých přírodních olejů s antikorozním pigmentem a dvojnásobný vrchní 
matně černý grafitový nátěr na bázi vysýchavých přírodních olejů 

 Zlacení – podkladový nátěr žlutý – ripolin, podklad pod zlato – mixtion, ryzí zlato – 24 
karátů – dublované, volné, trojité STURM 
 

 
 



 


