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Budova Národního divadla – postavená v létech 1868 -1881 
podle návrhu architekta Josefa Zítka 





Budova  
Národního divadla:  
dobová kresba  
z roku 1881 



Požár  Národního divadla  
12. srpna 1881 



Budova Národního divadla po požáru v srpnu 1881 



Po požáru rezignoval Josef Zítek 
 na místo architekta 
 Národního divadla,  
rekonstrukce se ujal  

Zítkův žák a spolupracovník  
profesor architekt Josef Schulz 



Nové otevření 
 Národního divadla se uskutečnilo 18. listopadu 1883  



Na sochařské výzdobě  
 Národního divadla 
se podíleli sochaři 

 A. Wagner, J.V. Myslbek  
a Bohuslav Schnirch, 

jehož stěžejním dílem jsou 
 plastiky Trig  

na schodišťových pylonech 
při bocích hlavního vstupu  

Bohuslav Schnirch 



V roce 1877 připravil  
pomocný model trig 
v měřítku 1:1, který byl  
pobronzovaný vyzvednut 
jeřábem na místo. 
Při požáru však došlo 
ke zničení modelu. 
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 









Restaurování trig na Národním divadle 
  

Rok 1940:  

vylití noh koní betonem  



Restaurování trig na Národním divadle 
  

Rok 1966:  

Otevření trupů všech koní 

Výměna zkorodovaných šroubů 

Očištění a nátěr konstrukcí 

Nové kotvení křídel Viktorie východní trigy 

 

 

 

Rok 1981:  

Údržba bez zásahů  zásadního charakteru  

 



Restaurování trig na Národním divadle 
  Rok 1996:  

První průzkum plastik trig firmou Pasířství Houska & Douda 
s.r.o. 

Zásadní výsledky: 

Poškození bronzového pláště plastik koní  i  korozní úbytky 
ocelové nosné konstrukce nenarušují kriticky statiku soch, 
vyžadují však řešení 



Restaurování trig na Národním divadle 
  

Rok 1996:  

První průzkum plastik trig firmou Pasířství Houska & Douda 
s.r.o. 

 

Realizováno: 

 

Výměna zkorodovaného ocelového spojovacího materiálu 
nosné a výztužné konstrukce  

Odhalení dutých prostor pod betonovým plintem trigy  

Zpracování harmonogramu tří etap restaurátorského 
zásahu, zabezpečující dlouhodobou životnost unikátního 
díla 

 



Restaurování trig na Národním divadle 
  

Rok 1998:  

Druhá etapa průzkumu plastik trig  

firmou Pasířství Houska & Douda s.r.o. 

Realizováno: 

Provedení sond do betonových plintů 
obou trig a průzkum vnitřních prostor 

 



Restaurování trig na Národním divadle 
  

Rok 1998:  

Druhá etapa průzkumu plastik trig  

firmou Pasířství Houska & Douda s.r.o. 

 

 

 

Realizováno: 

 

Dokumentace rozdílů  v konstrukčním uspořádání komor   
plintu mezi východní a západní trigou 

Statické posouzení upevnění trig na pylonech 

Návrh protikorozních opatření pro uzavřené podstavce trig 



Restaurování trig na Národním divadle 
  

Rok 2006:  

 

Destruktivní  

restaurátorský  

průzkum plastik trig  

firmou Pasířství  

Houska & Douda s.r.o.  

jako východisko  

pro III. etapu  

restaurování 



Restaurování trig na Národním divadle 
  

Realizováno: 

 

Instalace závěsné konstrukce pro vyvázání koní, 
vybraných pro destruktivní průzkum u obou trig  



Restaurování trig na Národním divadle 
  

Instalace závěsné 
konstrukce pro 
vyvázání koní 
vybraných pro 
destruktivní průzkum 
u obou trig  



Restaurování trig na Národním divadle 
  

Sejmutí sádrového odlitku nejvíce poškozené pravé zadní 
nohy u nábřežního koně západní trigy 



Restaurování trig na Národním divadle 
  

Posouzení statického zabezpečení sousoší trig 

Posouzení dynamického namáhání plastik 



Restaurování trig na Národním divadle 
  

Stanovení tloušťky bronzového pláště plastik koní 
UZ metodou (3,5 – 12 mm, nejčastěji 4 – 6 mm) 



Restaurování trig na Národním divadle 
  

Provedení sondy pod kopytem pravé zadní nohy                     
v betonové desce až na kotevní rošt 



Restaurování trig na Národním divadle 
  

Sejmutí bronzového pláště nohy od kopyta až po klínový 
šroubový spoj v oblasti stehna koně 



Restaurování trig na Národním divadle 
  

Stanovení chemického složení bronzu                                   
ze sejmuté části pláště nohy koně   

Chemické složení bronzu (hm.%) 

Vzorek Cu Zn Pb Sn Fe Sb As Ni 

Plášť – kůň  západní 89,47 6,06 0,47 3,24 0,27 0,11 0,10 0,19 

Plášť – kůň východní 85,10 5,71 2,37 5,13 0,81 0,32 0,18 0,11 

Požadované složení 91,25 3,75  5,0     



Restaurování trig na Národním divadle 
  Stanovení mechanických hodnot bronzu                               

ze sejmuté části pláště nohy koně  

 

Výsledky tahové zkoušky  litého bronzu 

vzorek 
Tažnost 

 A5,65 

[%] 

Pevnost 

v tahu  
Rm 

[MPa] 

 

Mez kluzu  
Rp0,2 

[MPa] 

Modul 

pružnosti 
v tahu 

E 
[GPa] 

TGZB1 23,4 240 121 49 

TGZB2*) 8,5 159 108 43 

TGVB1 1,5 205 n.a. n.a. 

TGVB2*) 0,4 152 n.a. n.a. 

bronz 

TGVB3*) 0,4 164 n.a. n.a. 

*) Výrazná vada uvnitř trhací tyče 



Restaurování trig na Národním divadle 
  

Stanovení metalurgické jakosti  bronzu ze sejmuté části 
pláště nohy koně u západní i východní trigy 



Restaurování trig na Národním divadle 
  

Stanovení chemického 
složení a mechanických 
hodnot oceli výztužné 
konstrukce 



Výsledky analýzy  vzorku oceli TGZ 1 z nosné konstrukce 

Chemické složení [hm.%] 

C Mn Si Cr Ni P S Mo Al 

0,06 0,38 0,00 0,02 0,01 0,075 0,072 0,00 0,00 

V Ti Cu  As Sn Sb N O  

Ocel 

TGZ 1 

0,00 0,00 0,01 0,035 0,00 0,00 0,02 0,02  

 

Restaurování trig na Národním divadle  

Stanovení chemického složení oceli výztužné konstrukce 



Restaurování trig na Národním divadle  

Stanovení mechanických hodnot oceli výztužné konstrukce 

 

Výsledky tahové zkoušky  oceli  z nosné konstrukce   (TGZ)   

vzorek 
Tažnost 

 A5,65 

[%] 

Pevnost 

v tahu  
Rm 

[MPa] 

Horní 

mez kluzu  
ReH 

[MPa] 

Dolní mez 

kluzu  
ReL 

[MPa] 

Modul 

pružnosti 
v tahu 

E 

[GPa] 

TGZ 1 17,5 422 363 338 83 

TGZ 2 26,5 465 382 375 102 

TGZ 3 27,5 422 338 335 108 

Průměr 23,8 436 361 349 98 

σn-1 5,5 25 22 22 13 



Závěry průzkumu 

 Statika bronzového sousoší není narušena natolik, aby bylo 
nutné sochy demontovat z budovy Národního divadla. 

 Hlavním úkolem ocelové nosné konstrukce je přenos sil                 
z bronzového pláště do kotevních prvků. 

 Spolupůsobení bronzového pláště soch a ocelové podpůrné 
konstrukce je v poměru přibližně 4:1. Rozhodující podíl na 
statice plastik má tedy bronzový plášť a proto je stav                  
a kvalita bronzového odlitku nejdůležitějším činitelem při 
zabezpečení stability sousoší. 

 Korozní poškození kotevního roštu v betonu není kritické. 
Korozní poškození kotevního roštu v dutinách plintu je značné, 
ale v horizontu 50 let neohrožuje statiku sousoší. 



Závěry průzkumu 

 Betonová výplň nohou sice zvyšuje stabilitu koní, ale je však 
hlavní příčinou destrukce bronzového pláště v oblasti jejího 
působení. 

 Složení litého bronzu pláště soch se blíží zadaným hodnotám 
pouze u východní trigy, u západní je značně nižší obsah cínu. 

 Významný vliv na stanovené nižší mechanické hodnoty bronzu 
má ne příliš vysoká metalurgická jakost odlitku s častým 
výskytem ředin. 

 Patina – korozní produkty bronzu – je dobře zakotvena do 
povrchu kovu. 



Další doporučený postup restaurování 

 

 Sejmutí bronzového pláště z dolní partie nohou všech koní, 
odstranění betonové výplně a vložení nových bronzových 
výztuh, spojujících bronzový plášť s vnitřním ocelovým prutem. 

 Oprava původních sejmutých částí odlitků, v případě rozsáhlého 
poškození odlití nových dílů. 

 Odstranit zbytky dřevěného bednění z krypt. 

 Všechny dutiny propojit a odvětrat. 

 Na dostupných místech odstranit korozní produkty z ocelových 
konstrukcí a opatřit je vhodným protikorozním nátěrem. 

 Korozí zeslabené konstrukční prvky z oceli (přechodová místa 
v betonu) posílit díly z korozivzdorné oceli. 

 Opatřit beton plintu vhodným hydrofobním nátěrem. 



Restaurátorské práce byly 

započaty v listopadu 2007 

Přes zimní měsíce byly postaveny podpůrné 

konstrukce u všech koní a na dílně byla provedena 

rekonstrukce bronzového pláště nohy, 

demontované při průzkumu. 

37 



Rekonstrukce demontované nohy. Pro nejvíce poškozená místa byly 

vyrobeny voskové modely podle sejmuté formy. 

38 



Záplaty byly odlity na ztracený vosk  z formy, poškozená místa byla 

vysazena a svár byl proveden technologií TIG. 

39 



Pro posílení pevnosti odlitku byly na vnitřní stranu bronzového pláště 

přivařeny vytvarované výztuhy z nerezové pásoviny. 

40 



Na jaře 2008 se začaly postupně otevírat nohy jednotlivých koní. 

41 



V okolí prasklin bronzového pláště se usazovaly vápenné složky 

vyplavované z vnitřních betonů.  

42 



Po odstranění betonu byly provedeny opravy bronzového pláště.  

Pro posílení statiky byly do nohou vytvarovány a přivařeny výztuhy z 

nerezové pásoviny 10 x 30 mm. 

43 



Sváry byly zatemovány, přebroušeny, zaciselovány a patinací byl povrch 

částečně sjednocen s okolím. 

44 



Noha sejmutá při destruktivním průzkumu, byla po rekonstrukci 

napasována zpět na sochu a postupně svařena. 

45 



Při otevírání ostatních noho jsme se vyhnuli dělení v montýrce, které je 

vidět vlevo nahoře. Vpravo je stav demontované nohy po restaurování. 

46 



V průběhu restaurování bylo rozhodnuto otevřít všechna kopyta aby mohl 

být zkontrolován stav kotevních prvků v kritickém přechodovém místě. 

47 



Stav kotevních prvků byl překvapivě uspokojivý. Po vyčištění dutiny od 

písku či betonu byla konstrukce natřena a kopyto zavařeno. 

48 



Pro zvýšení korozní odolnosti byl do kopyt nalit přírodní asfalt tak, aby 

vytvořil ochrannou bariéru na dně kopyta v přechodovém místě. 

49 



Vnitřní prostory koní byly vyčištěny, obnovena a zvýšena byla také 

funkčnost odtokových otvorů a konstrukční prvky byly antikorozně 

ošetřeny syntetickou základní barvou plněnou zinkovým prachem. 

50 



Vnitřní strana bronzového pláště byla v šedesátých letech natřena miniem. 

Tento počin měl jediný důsledek a to, že se barva časem začala loupat a s 

prachem a vodou vytvořila „blátíčko“, které ucpalo odtokové otvory. 

51 



V rámci průzkumu stavu povrchu bronzového pláště, byly z  povrchu 

jednoho kopyta odstraněny korozní produkty a krusty chemicky. 

52 



Pravděpodobně zbytky fixačních prostředků vytvořily s prachem a jinými 

depozity ostrůvky pevné krusty pod nimiž je povrch bronzu 

„zachovalejší“ , méně zkorodovaný a „silnější“, tedy plasticky vyšší. 

53 



Vlevo je vidět zavařený přístupový otvor z roku 1966, jehož svár byl 

zapatinován grafitem!!! Vpravo je patrný rozdíl v odstínu bronzového 

pláště na rozhraní popruhů. Zadní, tmavší část je navoskovaná a přední, 

po očištění povrchu ještě není voskována. 

54 



Kromě ptačích exkrementů se na bronzovém plášti našly i retuše zelenou 

barvou . Vpravo  hlava koně po restaurování. Celkový estetický vjem 

bronzového povrchu sousoší po restaurování je celistvější a o odstín 

tmavší. Povrch sousoší není určen k pravidelné rekonzervaci. 

55 



Kotvení křídel východní trigy bylo nově provedeno v šedesátých letech. 

Proto bylo pouze povrchově ošetřeno, styková místa byla podložena 

olověným plechem a byl vyměněn spojovací materiál za nerezový. 

56 



Křídla na západní trize jsou kryta měděným plechem a původní kotvení 

bylo zeslabené a umožňovalo výkyv sochy do strany. 

57 



Proto byly ke stávajícím profilům připevněny nové nerezové zavětrovací 

profily do kříže. 

58 



Bylo zkontrolováno upevnění os vozíků v nábojích kol a nový spojovací 

materiál na přírubách jednotlivých bronzových dílů kol. 

59 



Podlahy vozíků musely být demontovány proto, aby mohly být vyměněny 

šrouby na montýrkách a vyčištěny vnitřní prostory. 

60 



Konstrukce byla před zpětnou montáží měděné podlahy potažena 

olověným plechem. 
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Dutina osy vozíku byla zakryta měděnou stříškou proti ptákům. 

62 



Kolem zavětrovacích profilů Voktorie byly vybourány otvory. Na snímku 

vpravo jsou nerezové příložky, aplikované na poškozené profily při 

průzkumu v roce 1998. 
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Detail koroze na zavětrovacím profilu. Vlevo nové řešení přikotvení 

zavětrovacího profilu k betonové desce soklu.  
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Po uzavření otvorů s novým přikotvením zavětrovacích profilů, byla 

ponechána malá okénka k monitorování stavu kotevních prvků. 
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Do dutin soklu byly otevřeny přístupové otvory.  

Telefonovat umím i v leže. 
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Vlevo sloupek ocasu krajního koně východní trigy. Vpravo vyčištěná 

dutina soklu od prken bednění. 
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Vpravo zbytky ztraceného šalování. Vlevo kotevní sloupek ocasu 

prostředního koně východní trigy. 

68 



Vpravo kotevní sloupek ocasu pravého koně východní trigy. Snímek ze 

spodu do dutiny ocasu na kotevní profil odhalil dělení v místech asi 30 cm 

nad betonovým soklem. To nám umožnilo si udělat představu o postupu 

montáže jednotlivých koní. 
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Stav podpůrné konstrukce šalování betonového soklu je místy velmi 

špatný, ale na statiku sousoší to nemá vliv! 
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Přístupové otvory do dutin soklů, byly opatřeny měděnými poklopy. 
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Celkový pohled 

stav po 

restaurování. 
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Děkuji za pozornost 

Přeji Vám klidné prožití 

Vánočních i Novoročních svátků. 

 

Ivan Houska 
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