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Základní funkce konstrukčních prvků 

• Kotvení sochy - zabezpečení jejího upevnění 

• Přenesení působících a vznikajících sil do základny (plintu, budovy, 

kamene…) 

• Zpevňuje a vyztužuje kovový plášť sochy, popřípadě přímo nese 

celou tíhu kovového pláště sochy 

• Svou modelací může přímo udávat proporce sochy 

 



Negativa při použití vložených konstrukcí 

• Téměř vždy se jedná o ocelové konstrukce, které s pláštěm sochy 

vytvářejí makro-článek, podporující korozi 

• Nedostupnost a tím zabránění pravidelné kontrole a rekonzervaci 

• Vznik kritických míst se zvýšeným korozním prostředím 

• Destrukce pláště sochy tlakem korozních produktů 

• Estetické defekty vzniklé zbarvením pláště sochy, vytékajícími 

korozními produkty   

• Menší životnost konstrukce než je plášť sochy  



 Příklady konstrukčního řešení historických objektů  

1. Sochy tepané z měděného plechu: 

 - Trojiční sloup v Olomouci (1754) 

 - Jiří z Poděbrad (1896) 

2. Sochy ze zinkové kompozice: 

 - Městské divadlo Jablonec nad Nisou (1907) 

 - Kašny z Rezidence USA v Praze (1928) 

3. Sochy z cínu: 

 - Náhrobek biskupa Egkha Kroměříž (1764) 

4. Sochy lité z bronzu: 

 - Trigy na Národním divadle (1911) 

 - Jezdecká socha sv. Václava v Praze  

 - Jezdecká socha Jana Žižky na Vítkově (1950) 

  



1.Sochy tepané z měděného plechu 



Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci  

     Václav Render  - 1754 dokončení sloupu 

     Ondřej Zahner – sochař 

 Šimon Forstner – zlatník 

 

     Vrcholové sousoší a sousoší Nanebevzetí 

Panny Marie je vytepáno z měděného 

plechu síly 1,5 – 2,5 mm a silně pozalceno 

v ohni. 

 



Jednotlivé vytepané díly byly 

sletovány na tvrdo do celků a 

pouze některé části jsou připojeny 

šroubovým spojem.  

 

Například postava Ježíše Krista je 

vysoká 3m a odmontovat se daly 

pouze ruce a hlava 

 

S ohledem na sílu materiálu, a 

tuhost vytepaných profilů je 

měděný plášť těchto soch 

samonosný. 



Kotevní konstrukce 

vrcholového sousoší 

stav po restaurování 



Jedno z kritických míst se 

zvýšenou agresivitou 

korozního napadení, 

stav před restaurováním 



Vlevo - hlavní nosník po demontáži obložek (pásovin). 

Vpravo – hlavní nosník po mechanickém odstranění koroze 



Konstrukce vrcholového slunce, 

stav po restaurování. 

 

Hlavní nosník byl obložen novými 

pásovinami z korozivzdorné oceli.  

 

Všechny ostatní části konstrukce 

byly restaurovány. 



Výztužná konstrukce meče A.M., uprostřed původní, dole nová měděná 



Výztužná a kotevní konstrukce 

Panny Marie 

stav po restaurování. 

 

 Nové Ms šrouby s měděnými, 

čtvercovými hlavami,  

zlacenými v ohni 



Jezdecká socha Jiřího z Poděbrad 

Bohuslav Schnirch 

realizace Richard Schorcht 1896 



Socha je tepaná z měděného plechu síly 0,8 -1,2 mm. Konstrukce plní 

funkci kotevní, nosnou, ale i proporční. 



Jedním z důležitých prvků konstrukce byly litinové příruby, umožňující 

sestavení konstrukce z dílů. Jejich destrukce byla jednou z příčin 

havarijního stavu sochy.  

Příruba pravé přední nohy koně - stav před restaurováním. 



Konstrukce po demontáži měděných plechů. 



Konstrukce v průběhu streofotogrametického zaměření. 



Stav v průběhu restaurování 

jednotlivých měděných dílů a jejich 

postupné montáže na opravenou 

konstrukci. 



Pohled do konstrukce po restaurování. Nové příruby byly zhotoveny z  

antikorozní ocele AISI 304 L. Uprostřed nahoře je páteřní rám, křížem jsou 

zavětrovací profily a pod měděným plechem je plášťová konstrukce. 



Příruba pravé přední nohy koně, stav po restaurování. 



Přístupové místo do nitra sochy, 

stav před a po restaurování. 

Bílé pásky vlevo na konstrukci jsou teflonové pásky,  

jako jedna část bariéry kontaktu ocel – měď. 



2. Sochy ze zinkové kompozice: 



Plastika tygrů s vozíkem na střeše  

Městského divadla v Jablonci nad Nisou 

Fellner a Helmer 1907  



Přístupový otvor na zádech tygra.  

Sonda do tlapy na stav nosníku. 



Průhled trupem do hlavy tygra. Konstrukce je 

spojena šrouby. 



Zinková fontána v atriu 

Rezidence USA (1928) 

 



Celkový pohled na zadní 

stranu fontány s konstrukcí a 

rozvody vody.  

Konstrukce v horních partiích 

plášť zinkové kompozice 

pouze podpírá. 



Konstrukce byla ve spodní části vylitá betonem. Ke stěně, ani ke 

kamennému bazénku nebyla konstrukce kotvena. 



3. Sochy z cínu 

 
Náhrobek biskupa Egkha 

sv. Mořic Kroměříž 

František Hirnle (1764) 

 



Kotevní prvky a dělící roviny sousoší 



Kotevní body: 

 

- přiletovaný loket 

- cihly pod kolenem 

- opěrka za patou 

- dvě skoby v drapérii 

 





4. Sochy lité z bronzu 



                                      Již v roce 1877 připravil sochař Schnirch pomocný model                    
                                      trig v měřítku 1:1, který byl pobronzovaný vyzvednut   
                                      jeřábem na místo. 
 
 
 
 
 
 
Při požáru došlo k jeho zničení. 
Schnirch začíná znovu, konečné instalace 
plastik se však nedožil. 
 
 
Po jeho smrti v roce 1901 se realizace  
ujímají sochaři Halman, Šaloun a Rous. 
 
Sousoší odlil z bronzu K. Bendelmayer  
a v roce 1911 je vyzvedl na budovu 
Národního divadla. 





Východní triga – řez betonovým plintem 



 
  

Rok 1940: vylití noh koní betonem  



  

Rok 1966:  

•  Otevření trupu všech koní. 

•  Výměna zkorodovaných šroubů. 

•  Očištění a nátěr konstrukcí. 

•  Nové kotvení křídel Viktorie východní trigy. 

 

Rok 1981:  

•  Údržba bez zásahů  zásadního charakteru  

 



 
  

Rok 1996:  První důkladný průzkum trig 

•    Bylo zjištěno, že poškození 

bronzového pláště a  korozní úbytky 

ocelové nosné konstrukce nenarušují 

kriticky statiku soch, vyžadují však 

řešení. 



 
  

1996: 

  

• Výměna zkorodovaného 
ocelového spojovacího 
materiálu nosné a výztužné 
konstrukce. 

 

• Odhalení dutých prostor pod 
betonovou deskou trig.  



Rok 1998:  

Sondy do betonových podstavců obou trig a průzkum vnitřních prostor 

 



   

• Dokumentace rozdílů  v konstrukčním uspořádání komor podstavců 
mezi východní a západní trigou. 

• Statické posouzení upevnění trig na pylonech. 

• Návrh protikorozních opatření pro uzavřené podstavce trig. 



  
Rok 2006:  

Destruktivní restaurátorský  

průzkum plastik trig. 

 

Instalace závěsné konstrukce 
pro vyvázání koní, u obou trig  

 



• Sejmutí bronzového pláště nohy od kopyta až po oblast stehna koně 



  

• Posouzení statického zabezpečení sousoší a dynamického namáhání trig  



 
  

Sondy pod kopytem v betonové desce až na kotevní rošt 



Jan Žižka 

B.Kafka  

(1950) 

Památník na Vítkově 

Praha 



Přístupový otvor na zadku koně. 



Trhliny bronzového pláště na nohou koně. 



Roztržený svár pozdější opravy. 


