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 Statika sochy není narušena natolik, aby bylo nutné sochu demontovat. 

 Celkový stav železobetonové konstrukce je dobrý. 

 Konstrukce, navržena profesorem B. Hacarem, je ojedinělým řešením konstrukce sochy a jedná se 

o unikátní technickou památku. 

 Po provedených zkouškách lze beton zařadit dle ČSN 731201 jako beton B 20. 

 Karbonatace betonu v nohách je prakticky nulová a v těle je na hranici únosnosti. 

 RTG snímky potvrdily, že počet výztužných ocelových prutů (roxorů) odpovídá projektové 

dokumentaci.  

 Korozní poškození vnitřních výztuh je minimální. 

 Statické výpočty prokazují, že pevnost konstrukce je dostatečná až předimenzovaná. 

 Bronz, jehož složení je Cu 92%, Sn 3%, Zn 3% a Pb 2% , vykazuje pevnost 165 Mpa. 

 K otevření montýrek došlo pravděpodobně kombinací vnitřního tlaku a dynamickým pohybem 

sochy.  

 Mechanické defekty bronzového pláště mimo montýrky jsou způsobeny vadami při lití. 

 Spojovací materiál je nutné vyměnit za šrouby z korozivzdorné ocele. 

 Naměřené hodnoty dynamické odezvy pro běžné provozní podmínky ukazují, že nedochází k 

takovému kmitání objektu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit sochu. Hodnoty naměřených hodnot 

odezvy jsou nepatrné. Vzhledem k tomu, že odezva je malá, není třeba předepisovat žádná 

antivibrační opatření.   

 Patina (korozní produkty bronzu) je silně zakotvena do povrchu kovu. V minulosti byl povrch 

bronzu retušován grafitem, který dlouhodobě znemožňuje vyvinutí přirozené patiny.  

 Stav kamenných prvků pomníku je dobrý. 



 Výměna spojovacího materiálu. 

 Tmelení vybraných spojů. 

 Demontáž částí sochy. 

 Opravy defektů bronzového pláště v ploše jednotlivých dílů. 

 Uzavření všech provedených sond. 

 Zavaření montýrek na nohách koně 

 Revize ostatních svárů a spár na montýrkách sochy.  

 Restaurování bronzového plintu 

 Vyhodnocení zaměření, tvorba 3 D modelu, vyhodnocení měření a řezy dle požadavku statika. 

Statický projekt na nové vnitřní výztuhy z korozivzdorné ocele, které přenesou část zatížení 

bronzového pláště do železobetonového rámu uvnitř sochy. Statický projekt na novou konstrukci 

pro zavěšení ocasu. 

 Výroba nových výztuh a konstrukce zavěšení ocasu z korozivzdorné ocele 

 Montáž nově vyrobených konstrukčních prvků do sochy 

 Montáž demontovaných bronzových dílů 

 Úprava vnitřního klima sochy – odvětrání. 

 Revize uzemnění sochy. 

  Vyřešení izolace v přechodovém místě betonu do bronzu v nohách koně. Vybourání slabé vrstvy 

betonu v prsou koně mezi předníma nohama. Sanace vnitřní betonové konstrukce a ošetření 

povrchu betonu přípravkem snižujícím jeho karbonataci. Úpravy vnitřního prostoru dutiny plintu, 

odtok vody, hydroizolace. 

 Restaurování povrchu bronzu. 

 Restaurování kamenné architektury pomníku. 

 



















































    Patinu na plastice Jana Žižky z Trocnova tvoří obvyklé sloučeniny: antlerit a 

brochantit. Na plochách méně vystavených působení dešťových srážek je 

v tmavé vrstvě přítomen grafit jako složka „konzervačního“ prostředku. Pod 

touto vrstvou je tenká vrstva zelené patiny – doporučujeme tuto vrstvu 

mechanicky odstranit. 

  

 

 

  



Horizontální plocha – břicho koně – krusty 







Povrch bronzu byl dále zabarven světlými 

vápennými výluhy, které se dostaly na povrch 

všemi prasklinami na nohách koně, tedy 

v místech vyplněných betonem. Na několika 

místech se dostaly na povrch i korozní produkty 

železa z koroze šroubů na montýrkách uvnitř 

sochy. Posledními defekty byly běžné krusty, 

vzniklé vlhkostí a prachovými depozity. 











Hlavním kritériem restaurování bronzového 

pláště sochy proto bylo odstranit, pokud možno, 

všechny prvky, které zabraňují přirozenému 

vyvinutí patiny. K odstranění zbytků grafitu a 

pigmentů byly použity různé škrabáky, brusný 

papír a brusné houbičky se zrnitostí P 180 1. 

Místy se pod vrstvou grafitu objevil povrch se 

zelenou patinou. Práce se musely provádět 

velmi citlivě a byla to práce zdlouhavá a titěrná. 

 







Dalším zásahem do povrchové úpravy sochy 

byly nově provedené sváry, jejichž povrch byl po 

temování, broušení a ciselování obnažen na 

čistý bronz. Tato místa musela být uměle 

patinována do barvy svého okolí. Největším 

problémem není lokálně docílit požadovaného 

odstínu, ale „vyřešit“ přechodová místa mezi 

starou a novou patinou.  



Dusičnanový roztok pro tvorbu umělé patinace na lokální úpravy 

povrchu plastiky, který vytváří vrstvu více barevně i chemicky blízkou 

k přirozené světlé patině: 

Cu(NO3)2 + NH4Cl + KCl + demi voda 

Patina se tvoří pozvolně (nižší rychlostí než „chloridová“ patina). 

Nejvhodnější postup je vytvoření bandáže na povrchu plastiky, která 

bude nasycená patinačním roztokem. Přebytečná vrstva patiny se 

překartáčuje měkkým kartáčem. Pro tvorbu patiny je nutné, aby byl 

povrch plastiky dostatečně smáčen a vlhký. 

 

 Pro tmavou patinu byl použit roztoky Sulky, což je klasická 

patina na bázi polysulfidů. Byla vyzkoušena i chloridová patinace. 

Různými kombinacemi těchto tří roztoků byl dosažen konečný vzhled 

sochy. 



   Byly zvažovány tři varianty fixace povrchu 

bronzového pláště sochy: 

 

Nepoužít žádný fixační prostředek. 

Použít tzv. „tvrdý vosk“, který je například 

aplikován na sochách ve Valdštejnské zahradě. 

Použít včelí vosk. 

 



   S ohledem na životnost bronzu (síla materiálu/korozní 

rychlost) je aplikace fixačních prostředků či případná 

aplikace inhibitorů snižujících korozní rychlost bronzu 

zanedbatelná. Pro představu uvedu, že předpokládaná 

životnost bronzového pláště, při průměrné síle 6 mm a 

korozní rychlosti 150 mikrometrů za 100 let, je cca 4000 

let. Aplikací fixačního prostředku jednou za třicet let, při 

životnosti fixační vrstvy v exteriéru asi pět let, 

prodloužíme životnost sochy o cca 3 roky.  

 

    Z uvedeného vyplývá, že otázka fixace povrchu bronzu 

se zužuje v podstatě pouze na estetické vnímání sochy. 

 



 V případě, že bychom nepoužili žádný fixační prostředek, by 

v relativně krátké době došlo k lokálním změnám barevnosti u nově 

provedených patin, tím že by se začaly vytvářet přírodní patiny.  

 Použití tzv. „tvrdého vosku“ jsme zamítli po provedené technologické 

zkoušce. Povrch byl příliš tmavý a vytvořená vrstva je sice tvrdší, ale 

právě proto může dojít k jejímu praskání. 

 Aplikací včelího vosku byla zvolena jako nejvhodnější. Včelí vosk 

rozpuštěný v technickém benzínu byl aplikován v pěti vrstvách na 

celé ploše bronzového pláště sochy i plintu. Každá s pěti vrstev byla 

před aplikací další vrstvy rozleštěna. Při uváděné ploše bronzového 

pláště 160 m2 to byla úctyhodná práce. 





 od prosince 2010 do dubna 2011 byly v soše umístěny dattalogery, 

které zmapovaly vnitřní klima sochy. Na základě těchto měření byla 

vypracována zpráva a návrh řešení klimatologů, jako 

součást předloženého restaurátorského záměru „Návrh odvětrání 

vnitřního prostoru sochy Jana Žižky“.  



   Jedná se o národní kulturní památku, umělecké 

dílo velmi vysoké výtvarné a památkové hodnoty 

a z hlediska památkové péče není pro provedení 

větrání dostatek důvodů – průzkumy zjištěná, 

poměrně vysoká relativní vlhkost neovlivňuje 

životnost sochy takovým způsobem, aby 

provedení větracích otvorů, které by byly 

zásahem do autentického pláště sochy, bylo 

nezbytně nutné.  





Přechodová místa mezi železobetonovou konstrukcí a bronzovým pláštěm uvnitř 

sochy byla vyčištěna. Byl nalezen a prohlouben nejnižší bod, ze kterého byl vyvrtán 

odtokový otvor skrz bronzový plášť sochy. Po očištění těchto míst od všech 

depozitů a uvolněných částí byl beton opatřen novým několikavrstvým nátěrem – 

Lakem asfaltovým A1010. Na tmelení vybraných částí montýrek byl použit 

jednosložkový tmel Lukopren T1990. 





    Uvnitř plastiky byly umístěny kupóny mědi pro sledování 

korozních podmínek. Kupóny byly zhotoveny z Cu 

(99,8% hmot.) s kovově lesklým povrchem. Vzorky jsou 

očíslovány (číslo vyraženo), původní hmotnosti na 

tisícinu gramů, jsou uvedeny v tabulce. 

 









 

Děkuji za pozornost. 

 

 

Více informací o našich realizacích můžete najít na 

webových stránkách www.houska-douda.cz 
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