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Boží muka v Bělé
Lokalizace památky
Kraj: Pardubický
Obec: Luže
Katastrální území: Bělá
Bližší určení místa popisem: jihovýchodně od Bělé u silnice v
poli
GPS: 49.8839431N, 16.0090800E
Původnost umístění:
Údaje o památce
Název památky: Boží muka
Číslo v ÚSKP: není památkou chráněnou státem
Autor (okruh, dílna): neznámý
Sloh/datace: raná novogotika/19. století
Obrázek 1 Identifikační fotografie

Materiál/technika: střednězrnný křemičitý pískovec/sekání
Rozměry: půdorys 1,0 x 1,0m, celková výška 3,1m
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Popis památky
Z hlediska typologie se jedná o výklenkovou kapličku pro vložený obraz. Jednoduchá
architektura se skládá ze dvou částí – profilované nízké základny a úzkého vysokého těla zakončeného
stříškou. Stříška je ohraničená jednoduchou profilací a v jejím štítu je proveden nízký reliéf znázorňující
šesticípou hvězdu. Pod stříškou se nachází zhruba 4 centimetry hluboký otvor s obdélným půdorysem
v němž je pomocí vrutů pod sklem umístěn papírový obraz Panny Marie Královny nebes. Po stranách
tohoto zahloubení se nacházejí čtyři otvory (v každém rohu jeden), které pravděpodobně sloužily pro
vložení dvou vertikálních kovaných tyčí, které byly opatřeny dvěma nebo jednou horizontální tyčkou,
aby tak tvořili jednoduchou mříž, skrz kterou bylo obraz dobře vidět, ale chránila jej před odcizením.
Pod obrazem je negativně zobrazen motiv čtyřlistu a o kousek níž jednoduchý obdélník. Střed božích
muk je na bočních stranách dekorován obdélným vlysem, jehož vrchol je pojednaný jako poloviční
čtyřlist. Zadní strana je jakoby odstupňována další stříškou. Základna má čtvercový půdorys, je zkosená
a jednoduše profilovaná.
Technický stav památky
Bloková skladba
Nízká profilovaná patka, vysoké úzké tělo zakončené stříškou s ornamentem provedeným v nízkém
reliéfu, ve vrchní části obraz.
Statika
Celková statika

Dílo je stabilizované, ale potřebuje výhledově nový betonový základ.

Statika dílčích částí

Jsou stabilní.

Znečištění a povrchové úpravy
Volné atmosférické nečistoty

Na celém povrchu.

Vegetace

Mechy, řasy, lišejníky především na místech s dobrým osvitem –
vodorovné plochy, vystupující části profilace architektury podstavce

Tmavé krusty

Na přední straně výrazně černý depozit (ve vrchní části pod
obrazem), na zadní straně světlejší znečištění cca na polovině plochy
těla.

Povrchové úpravy

Nezachovány, v případě výrazně černého depozitu na přední straně
božích muk by se mohlo jednat o sulfatizovaný nátěr.

Stav materiálu
Povrch

Došlo k otevření porézní struktury kamene, ale jinak je kámen
soudržný, nesprašuje se.

Kvalita kamene

Dobrá, jedná se o střednězrnný silicifikovaný pískovec.

Trhliny

Nepozorovány.

Vodorozpustné soli v kameni

Objekt nejeví známky přítomnosti vodorozpustných solí.

Modelace
Profilace na stříšce, lze také pozorovat obroušení hran a rohů
Menší chybějící části o velikosti profilů, které je způsobeno namáháním povětrností. Dožilé nebo
v řádu cm3
chybějící spárování.
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Větší chybějící části

Na zadní straně výrazný úbytek hmoty na levé hraně zhruba v
polovině těla božích muk.

Chybějící kamenné prvky

Nic nechybí.

Nevyhovující doplňky

Obraz Panny Marie s dítětem – neesteticky přišroubován vruty,
dožilý.

Vyhovující doplňky

Nezjištěny.

Kovové prvky
Ikonografické a dekorativní
kovové prvky

Původně pravděpodobně jednoduchá kovaná mříž, nedochovala se.

Technické kovové prvky

Nezjištěny, dá se předpokládat vnitřní čep.

Opravy a restaurátorské zásahy
Opravy a restaurování

Nezjištěny.

Přemístění

Nezjištěno.
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Doporučený režim péče o památku
V současné době se památka nachází v relativně stabilním stavu. Výhledově (do tří až pěti let) je třeba
počítat s demontáží objektu, zhotovením betonového základu a opětovným sesazením díla. Spolu s tím
by mělo proběhnout restaurování objektu zahrnující především očištění od biologického napadení,
očištění usazených černých depozitů pomocí mikropískování, plastická retuš chybějících částí v
minerálním tmelu, barevné zapojení plastické retuše a obnovení spárování. Obraz Panny Marie s
dítětem je nepůvodní dožilý doplněk, který již neplní svou estetickou funkci. Je třeba nechat zhotovit
nový obraz, nejlépe malovaný na plechu, který bude lépe odolávat povětrnostním podmínkám.
Kalkulace restaurátorských prací
Práce/materiál

cena

Průzkum (vzorky stratigrafie, zákresy poškození)

10 000,-

Demontáž a transfer všech kamenných částí do ateliéru restaurátora

10 000,-

Výkopové práce, odvoz a deponáž zeminy, betonáž nových základů, hydroizolace

12 000,-

Čištění od prachu a biologického napadení

4 000,-

Dočištění tmavých krust mikropískováním

6 000,-

Odstranění dožilých vysprávek a tmelů

500,-

Konsolidace kamene (zpevňování, injektáže prasklin a las)

3 000,-

Plastická retuše

10 000,-

Retuše barevnosti

4 000,-

Zhotovení malovaného obrazu na plech

15 000,-

Osazování všech zrestaurovaných částí zpět na nové základy

10 000,-

Závěrečné práce – spárování, preventivní ošetření biocidem, hydrofobní impregnace

5 000,-

Restaurátorská zpráva, 2 pare

5 000,-

Celkem bez DPH

94 500,-

15 % DPH

14 175,-

Celkem s DPH

108 675,-
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Kříž v Bělé
Lokalizace památky
Kraj: Pardubický
Obec: Luže
Katastrální území: Bělá
Bližší určení místa popisem: uprostřed Bělé u cesty
GPS: 49.8933883N, 16.0011861E
Původnost umístění:
Údaje o památce
Název památky: Kříž
Číslo v ÚSKP: není památkou chráněnou státem
Autor (okruh, dílna): neznámý
Sloh/datace: novogotika/1862

Obrázek 2 Identifikační fotografie

Materiál/technika: kříž s podstavcem –jemnozrnný pískovec hořického typu/sekání, sloupky –
střednězrnný křemičitý pískovec (zřejmě lom Škrovád u Slatiňan) /sekání
Rozměry: celková výška cca 7 m, půdorys plůtku 6x6m, půdorys kamenné architektury 3x3m
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Popis památky
Popisovaným objektem je kamenný kříž umístěný na podstavci zdobeném reliéfy. Kromě
prvních dvou stupňů schodů, které jsou zhotoveny z odlišného kamene, je dílo vysekáno z
jemnozrnného okrového pískovce. Na jednoduše profilované patce je umístěno tělo podstavce, které
je na třech stranách dekorováno nízkými reliéfy světců. Na reliéfu uprostřed je vyobrazena sv. Kateřina,
na pravém boku Máří Magdaléna a na levém boku sv. Jan Evangelista. Na zadní straně je vysekán reliéf
Božího oka a nápis. Podstavec je zakončen profilovanou hlavicí, na níž je umístěn kamenný jetelový kříž
se sochou Ježíše Krista. Okolo díla je dřevěný plot s brankou osazený na devíti kamenných patnících.
Technický stav památky
Bloková skladba
Dva schody, základna, podstavec, kříž.
Statika
Celková statika

Dílo je stabilizované, ale potřebuje výhledově nový betonový základ.

Statika dílčích částí

Jsou stabilní.

Znečištění a povrchové úpravy
Volné atmosférické nečistoty

Na celém povrchu.

Vegetace

Mechy, řasy, lišejníky především na místech s dobrým osvitem –
vodorovné plochy, vystupující části profilace architektury.

Tmavé krusty

Především na spodní části podstavce a prvního schodu.

Povrchové úpravy

Zlacené atributy postav na reliéfech.
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Stav materiálu
Povrch

Došlo k otevření porézní struktury kamene, ale jinak je kámen
soudržný, nesprašuje se.

Kvalita kamene

Dobrá

Trhliny

Nepozorovány.

Vodorozpustné soli v kameni

Doporučuje se odebrat kontrolní vzorky na obsah vodorozpustných
solí z dolní části základny.

Modelace
Především na základně a spodních částech podstavce. Obroušení
Menší chybějící části o velikosti hran a rohů profilů, které je způsobeno namáháním povětrností.
v řádu cm3
Dožilé nebo chybějící spárování.
Větší chybějící části

Nejsou.

Chybějící kamenné prvky

Nejsou.

Nevyhovující doplňky

Dožilé doplňky na podstavci a základně.

Vyhovující doplňky

Nejsou.

Kovové prvky
Ikonografické a dekorativní
kovové prvky

Lucerna.

Technické kovové prvky

Nezjištěny, dají se předpokládat vnitřní čepy.

Opravy a restaurátorské zásahy
Opravy a restaurování

Nezjištěny.

Přemístění

Nezjištěno.
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Doporučený režim péče o památku
V současné době se památka nachází v relativně stabilním stavu. Výhledově (do tří až pěti let) je třeba
počítat s demontáží objektu, zhotovením betonového základu a opětovným sesazením díla. Spolu s tím
by mělo proběhnout restaurování objektu zahrnující především očištění od biologického napadení,
očištění usazených černých depozitů pomocí mikropískování, plastická retuš chybějících částí v
minerálním tmelu, barevné zapojení plastické retuše a obnovení spárování.
Kalkulace restaurátorských prací
Práce/materiál

cena

Průzkum (vzorky na sole, zákresy poškození)

10 000,-

Demontáž a transfer všech kamenných částí do ateliéru restaurátora

15 000,-

Výkopové práce, odvoz a deponáž zeminy, betonáž nových základů, hydroizolace

30 000,-

Čištění od prachu a biologického napadení

7 000,-

Dočištění tmavých krust mikropískováním

8 000,-

Odstranění dožilých vysprávek a tmelů

2 000,-

Konsolidace kamene (zpevňování, injektáže prasklin a las)

8 000,-

Plastická retuše

40 000,-

Retuše barevnosti

6 000,-

Konzervace kovové lucerny

15 000,-

Osazování všech zrestaurovaných částí zpět na nové základy

25 000,-

Závěrečné práce – spárování, preventivní ošetření biocidem, hydrofobní impregnace

5 000,-

Restaurátorská zpráva, 2 pare

5 000,-

Celkem bez DPH

176 000,-

DPH 15 %

26 400,-

Celkem s DPH

202 400,-
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Kříž v Dobrkově
Lokalizace památky
Kraj: Pardubický
Obec: Luže
Katastrální území: Dobrkov
Bližší určení místa popisem: u cesty
GPS: 49.8979178N, 15.9961917E
Původnost umístění:
Údaje o památce
Název památky: Kříž
Číslo v ÚSKP: není památkou chráněnou státem
Obrázek 3 Identifikační fotografie

Autor (okruh, dílna): neznámý
Sloh/datace: novogotika/1862
Materiál/technika: architektura a sloupky plůtku – jemnozrnný křemičitý pískovec/sekání, kovový kříž
s litinovou sochou Krista, dřevěný plůtek
Rozměry: půdorys plůtku 5x5m, výška kamenné části 3,4m, půdorys kamenné arch.2,2x2,5 m
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Popis památky
Zkoumanou památkou je kamenný podstavec s kovovým křížem a litinovou sochou Krista.
Architektura podstavce je jednoduše členěna na tři hlavní částí – základnu, tělo a hlavici. Základna je
dvoustupňová, první stupeň je jednoduchý hranol na horní straně zkosený, přecházející do druhého
stupně, jenž má o něco menší půdorys a rovněž zkosenou horní hranu. Tělo podstavce má na spodní
straně patku, ve střední části je na přední straně vysekán a vyzlacen nápis. Hlavice ve tvaru stříšky je
jednoduše profilovaná a přesahem chrání tělo podstavce před dešťovou vodou. Litinová socha Krista
je pozlacená. Okolo díla je dřevěný plot s brankou osazený na šesti kamenných patnících.
Technický stav památky
Bloková skladba
Dva schody, základna podstavce, tělo podstavce, hlavice
Statika
Celková statika

Dílo je stabilizované, ale potřebuje výhledově nový betonový základ.

Statika dílčích částí

Jsou stabilní.

Znečištění a povrchové úpravy
Volné atmosférické nečistoty

Na celém povrchu.

Vegetace

Mechy, řasy, lišejníky především na místech s dobrým osvitem –
vodorovné plochy, vystupující části profilace architektury.

Tmavé krusty
Povrchové úpravy

Vyzlacený nápis na kamenné architektuře, pozlacená litinová socha
Krista, kříž natřen černou kovářskou barvou.
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Stav materiálu
Povrch

Došlo k otevření porézní struktury kamene, ale jinak je kámen
soudržný, nesprašuje se.

Kvalita kamene

Dobrá.

Trhliny

Nepozorovány.

Vodorozpustné soli v kameni

Doporučuje se odebrat kontrolní vzorky na obsah vodorozpustných
solí z dolní části základny.

Modelace
Menší chybějící části o velikosti Obroušení hran a rohů profilů, které je způsobeno namáháním
v řádu cm3
povětrností. Dožilé nebo chybějící spárování.
Větší chybějící části

Nejsou.

Chybějící kamenné prvky

Nejsou.

Nevyhovující doplňky

Dožilé doplňky na podstavci.

Vyhovující doplňky

Nejsou.

Kovové prvky
Ikonografické a dekorativní
kovové prvky

Kovový kříž a litinová socha Krista.

Technické kovové prvky

Nezjištěny, dají se předpokládat vnitřní čepy. Kované prvky na brance
plůtku.

Opravy a restaurátorské zásahy
Opravy a restaurování

1893, 1932

Přemístění

Nezjištěno.
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Doporučený režim péče o památku
V současné době se památka nachází v relativně stabilním stavu. Výhledově (do tří až pěti let) je třeba
počítat s demontáží objektu, zhotovením betonového základu a opětovným sesazením díla. Spolu s tím
by měl proběhnout podrobný restaurátorský průzkum, jehož součástí bude odebrání vzorků pro
stanovení obsahu vodorozpustných solí ze spodních partií díla a detailní stanovení a zakreslení
poškození. Následovat by mělo restaurování objektu zahrnující především očištění od biologického
napadení, očištění usazených černých depozitů pomocí mikropískování, plastická retuš chybějících
částí v minerálním tmelu, barevné zapojení plastické retuše, obnovení spárování a restaurování a
konzervace kovového kříže s litinovou pozlacenou sochou Krista. Součástí obnovy by měla být i
renovace dřevěného plůtku včetně kovových částí a kamenných patníků a vydláždění vnitřního
prostoru ohraničeného plůtkem kamenem.
Kalkulace restaurátorských prací
Práce/materiál

cena

Průzkum (vzorky na sole, zákresy poškození)

10 000,-

Čištění od prachu a biologického napadení

7 000,-

Dočištění tmavých krust mikropískováním

10 000,-

Odstranění dožilých vysprávek a tmelů

3 000,-

Konsolidace kamene (zpevňování, injektáže prasklin a las)

6 000,-

Plastická retuše

30 000,-

Retuše barevnosti

5 500,-

Kovový kříž (očištění, nátěr), litinová socha Krista (pískování, pozink, zlacení)
Kovové prvky plůtku (očištění, nátěr)

20 000,3 000,-

Dřevěný plůtek (lokální opravy)

5 000,-

Zhotovení kamenné dlažby

25 000,-

Lešení

8 000,-

Závěrečné práce – spárování, preventivní ošetření biocidem, hydrofobní impregnace

5 000,-

Restaurátorská zpráva, 2 pare

5 000,-

Celkem bez DPH

142 500,-

Celkem s DPH

21 375,-

Celkem s DPH

163 875,17

Náhrobek v Janovičkách
Lokalizace památky
Kraj: Pardubický
Obec: Luže
Katastrální území: Janovičky
Bližší určení místa popisem: uprostřed hřbitova náležícího ke kostelu Zvěstování Panny Marie
GPS: 49.8776036N, 16.0443544E
Původnost umístění:
Údaje o památce
Název památky: Kříž
Číslo v ÚSKP: není památkou chráněnou státem
Autor (okruh, dílna): neznámý
Sloh/datace: poč. 20. století

Obrázek 4 Identifikační fotografie

Materiál/technika: architektura – pemrlovaná šedomodrá žula, nápisová deska – leštěný carrarský
mramor, Kristus – litina s druhotnou povrchovou úpravou na roušce
Rozměry: půdorys 150 x 85 cm, výška 320 cm
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Popis památky
Popisovaným dílem je žulový náhrobek s křížem, litinovou sochou Krista a mramorovou nápisovou
deskou. Architektura náhrobku je prostá. Na základové desce je umístěn jednoduše profilovaný
podstavec ve tvaru hranolu, na němž je postaven středový díl s vloženou nápisovou deskou. Na
středovém díle se nachází hlavice a kříž s patkou. Na kříži je litinová socha Krista, který je opatřen
pravděpodobně druhotnou povrchovou úpravou.
Technický stav památky
Bloková skladba
Schod, trojdílná základna, tělo, hlavice, kříž.
Statika
Celková statika

Narušena působením kořenů vedle stojícího stromu.

Statika dílčích částí

Schod okolo kříže je dezintegrován, bude potřeba jej znovu sesadit.

Znečištění a povrchové úpravy
Volné atmosférické nečistoty

Na celém povrchu.

Vegetace

V malé míře mechy, řasy, lišejníky především na místech s dobrým
osvitem.

Tmavé krusty

Především na kříži od sochy Krista.

Povrchové úpravy

Na litinové soše Krista.

Stav materiálu
Povrch

Především na zadní straně objektu je patrné drobné zvětrávání
povrchu, ale celkově je kámen soudržný, nesprašuje se.
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Kvalita kamene

Dobrá.

Trhliny

Nepozorovány.

Vodorozpustné soli v kameni

Objekt nejeví známky přítomnosti vodorozpustných solí.

Modelace
Menší chybějící části o
velikosti v řádu cm3

Obroušení hran a rohů profilů, které je způsobeno namáháním
povětrností. Dožilé nebo chybějící spárování.

Větší chybějící části

Nejsou.

Chybějící kamenné prvky

Nejsou.

Nevyhovující doplňky

Nejsou.

Vyhovující doplňky

Nejsou.

Kovové prvky
Ikonografické a dekorativní
kovové prvky

Socha Krista
Chybí nápisová destička I.N.R.I.

Technické kovové prvky

Nezjištěny, dají se předpokládat vnitřní čepy.

Opravy a restaurátorské zásahy
Opravy a restaurování

Nezjištěny.

Přemístění

Nezjištěno.
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Doporučený režim péče o památku
V současné době se památka nachází v relativně stabilním stavu. Výhledově (do pěti let) je třeba
počítat s demontáží objektu, zhotovením nového základu a opětovným sesazením díla. Spolu s tím by
mělo proběhnout restaurování objektu zahrnující především očištění od biologického napadení,
očištění usazených černých depozitů pomocí mikropískování, plastická retuš chybějících částí v
minerálním tmelu, barevné zapojení plastické retuše a obnovení spárování. Součástí zásahu by mělo
být i restaurování litinové sochy Krista včetně zhotovení chybějící destičky I.N.R.I. a nových
povrchových úprav kovových částí zvolených dle provedeného průzkumu stratigrafie původní
barevnosti.
Kalkulace restaurátorských prací
Práce/materiál

cena

Průzkum (vzorky stratigrafie – povrchové úpravy na soše Krista, zákresy poškození)

10 000,-

Demontáž a transfer všech kamenných částí do ateliéru restaurátora

10 000,-

Výkopové práce, odvoz a deponáž zeminy, zhotovení nových základů, hydroizolace

15 000,-

Čištění od prachu a biologického napadení

3 000,-

Dočištění tmavých krust mikropískováním

3 000,-

Odstranění dožilých vysprávek a tmelů

500,-

Plastická retuše

5 000,-

Retuše barevnosti
Restaurování kovové sochy Krista (očištění, natření, pozlacení, obnova INRI)

2 000,9 000,-

Osazování všech zrestaurovaných částí zpět na nové základy

10 000,-

Závěrečné práce – spárování, preventivní ošetření biocidem, hydrofobní impregnace

5 000,-

Zhotovení lemu (chodníčku) podél schodů v šířce cca 0,5 m

7 000,-

Restaurátorská zpráva, 2 pare

5 000,-

Celkem bez DPH

81 500,-

DPH 15%

12 225,-

Celkem s DPH

93 725,-
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Kříž z lužského hřbitova
Lokalizace památky
Kraj: Pardubický
Obec: Luže
Katastrální území: Luže
Bližší určení místa popisem: uprostřed
GPS: 49.8884808N, 16.0377783E
Původnost umístění:
Údaje o památce
Název památky: Kříž
Číslo v ÚSKP: není památkou chráněnou státem
Autor (okruh, dílna): Jan Kecina
Sloh/datace: novogotika/konec 19. století
Obrázek 5 Identifikační fotografie

Materiál/technika: hořický pískovec/sekání
Rozměry: Celk. výška je 5,5 m, půdorys 160x102.
Lavice před křížem půdorys 50x90.
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Popis památky
Kamenný kříž s lavicí je dominantou lužského hřbitova. Na dvoustupňové základně je postaven
středový díl s barevně zvýrazněným nápisem. Hlavice, pojednaná jako jednoduchý tympanon, byla
původně dekorována reliéfem, který je ale kvůli probíhající korozi kamene patrný již jen fragmentárně.
Na hlavici je umístěn kamenný kříž, jehož patka je zdobena akantovými listy. Na kříži je kamenná socha
Krista a nápisová destička I.N.R.I. Součástí kompozice je i nízká kamenná modlitební lavice.
Technický stav památky
Bloková skladba
Schod, základna, tělo podstavce, tympanon, kříž. Zvlášť kamenná lavice.
Statika
Celková statika

Statika díla není dobrá, z boku je vidět výrazné vychýlení objektu od
středové osy směrem dozadu.

Statika dílčích částí

Jsou stabilní.

Znečištění a povrchové úpravy
Volné atmosférické nečistoty

Na celém povrchu.

Vegetace

Mechy, řasy, lišejníky především na velké části povrchu především
na místech s dobrým osvitem a vystaveným stékající vodě – kříž a
socha Krista, spodní části základny.

Tmavé krusty

Sádrovcová v dešťových stínech (hlava Krista), jinak silikátová cca na
polovině povrchu.

Povrchové úpravy

Pouze barevně zvýrazněný nápis na středovém dílu, pravděpodobně
druhotná úprava.

Stav materiálu
Povrch

Místy dochází k výraznému zvětrávání povrchu typickému pro
použitý druh kamene (zadní strana, socha Krista, tympanon).

Kvalita kamene

Celkově je kámen soudržný, ale je třeba jej zpevnit na místech, kde
došlo ke zvětrání povrchu.

Trhliny

Nepozorovány.

Vodorozpustné soli v kameni

Doporučuje se odebrat kontrolní vzorky na obsah vodorozpustných
solí z dolní části základny.

Modelace
Modelace ornamentu na tympanonu. Obroušení hran a rohů profilů,
Menší chybějící části o velikosti které je způsobeno namáháním povětrností. Dožilé nebo chybějící
v řádu cm3
spárování.
Větší chybějící části

Nejsou.

Chybějící kamenné prvky

Nejsou.

Nevyhovující doplňky

Dožilé tmely na celém objektu.

Vyhovující doplňky

Nejsou.

Kovové prvky
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Ikonografické a dekorativní
kovové prvky

Nejsou.

Technické kovové prvky

Nezjištěny, dají se předpokládat vnitřní čepy.

Opravy a restaurátorské zásahy
Opravy a restaurování

Nezjištěny.

Přemístění

Nezjištěno.
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Doporučený režim péče o památku
Památka není v dobrém stavu. Výhledově (do dvou až tří let) je třeba počítat s demontáží objektu,
zhotovením betonového základu a opětovným sesazením díla. Spolu s tím by mělo proběhnout
restaurování objektu zahrnující především očištění od biologického napadení, důkladnou konsolidaci
nezpevněného kamene, očištění usazených černých depozitů pomocí mikropískování, odstranění
sádrovcových krust, plastickou retuš chybějících částí v minerálním tmelu, barevné zapojení plastické
retuše a obnovení spárování.
Kalkulace restaurátorských prací
Práce/materiál

cena

Průzkum (vzorky na sole, zákresy poškození)

10 000,-

Demontáž a transfer všech kamenných částí do ateliéru restaurátora (problematický přístup!)
35 000,Výkopové práce, odvoz a deponáž zeminy, betonáž nových základů, hydroizolace

20 000,-

Čištění od prachu a biologického napadení

7 000,-

Dočištění tmavých krust mikropískováním

12 000,-

Očištění sádrovcových krust hydrogenuhličitanovými zábaly

6 000,-

Odstranění dožilých vysprávek a tmelů

1 500,-

Konsolidace kamene (zpevňování, injektáže prasklin a las)

10 000,-

Plastická retuše

20 000,-

Retuše barevnosti

8 000,-

Osazování všech zrestaurovaných částí zpět na nové základy

35 000,-

Závěrečné práce – spárování, preventivní ošetření biocidem, hydrofobní impregnace

5 000,-

Restaurátorská zpráva, 2 pare

5 000,-

Celkem bez DPH

174 500,-

Celkem s 15% DPH

26 175,-

Celkem s DPH

200 675,-
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Kalvárie v Radimi na návsi
Lokalizace památky
Kraj: Pardubický
Obec: Luže
Katastrální území: Radim
Bližší určení místa popisem: na návsi před čp. 61 (na křižovatce)
GPS: 49.8972281N, 16.0170164E
Původnost umístění:
Údaje o památce
Název památky: Kříž

Obrázek 6 Identifikační fotografie

Číslo v ÚSKP: není památkou chráněnou státem
Autor (okruh, dílna): J. Růžička
Sloh/datace: novogotika/1884
Materiál/technika: kalvárie – pravděpodobně jemnozrnný křemičitý pískovec (zřejmě hořický),
schody – střednězrnný křemičitý pískovec
Rozměry: plot půdorys 276x371 cm, půdorys základu kamen. arch. 220x125cm, celk. výška 5,2 m
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Popis památky
Popisovaným dílem je kamenná kalvárie, která se skládá z novogoticky pojednaného podstavce s
vloženou nápisovou desku, soch Panny Marie a Jana Evangelisty a kříže se sochou Ježíše Krista. Celé
dílo je opatřeno povrchovými úpravami. Architektura je pojednána monochromně v okrové barvě,
úprava soch Panny Marie a Jana Evangelisty má zřejmě evokovat buď bronz, nebo pozlacovačské
techniky, socha Ježíše Krista je namalována polychromně. Povrchové úpravy jsou druhotné a je obtížné
posoudit, nakolik reflektují původní barevný rozvrh. Okolo díla je kovaný plůtek.
Technický stav památky
Bloková skladba
Schod, základna, dvoustupňový podstavec, tělo, kříž a sochy.
Statika
Celková statika

Dílo je stabilizované, ale potřebuje výhledově nový betonový základ.

Statika dílčích částí

Jsou stabilní.

Znečištění a povrchové úpravy
Volné atmosférické nečistoty

Na celém povrchu.

Vegetace

Mechy, řasy, lišejníky především na místech s dobrým osvitem –
vodorovné plochy, vystupující části profilace architektury.

Tmavé krusty

Přes nátěr není možné zjistit.

Povrchové úpravy

Celý povrch je natřen, architektura je pojednána jednobarevně,
sochy Panny Marie a Jana Křtitele jsou natřeny zlatě, socha Krista je
polychromovaná. Viditelné povrchové úpravy jsou druhotné,
původní vzhled není zřejmý, je nutné provést průzkum souvrství
povrchových vrstev (odběr vzorků).

Stav materiálu
Povrch

Přes nátěr není možné zjistit.

Kvalita kamene

Přes nátěr není možné zjistit.

Trhliny

Přes nátěr není možné zjistit.

Vodorozpustné soli v kameni

Doporučuje se odebrat kontrolní vzorky na obsah vodorozpustných
solí z dolní části základny.

Modelace
Menší chybějící části o velikosti Místy jsou viditelné drobnější úbytky, přes nátěr je obtížné přesně
v řádu cm3
určit.
Větší chybějící části

Nejsou.

Chybějící kamenné prvky

Nejsou.

Nevyhovující doplňky

Přes nátěr není možné zjistit.

Vyhovující doplňky

Přes nátěr není možné zjistit.

Kovové prvky
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Ikonografické a dekorativní
kovové prvky

Kovaný plůtek čtvercového půdorysu. Chybějící lucerna.

Technické kovové prvky

Nezjištěny, dají se předpokládat vnitřní čepy.

Opravy a restaurátorské zásahy
Opravy a restaurování

V minulosti několikrát natřeno, poslední oprava a nátěr provedena
r. 2004 panem Řehákem z Pardubic.

Přemístění

Nezjištěno.
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Doporučený režim péče o památku
V současné době se památka nachází v relativně stabilním stavu. Výhledově (do tří až pěti let) je třeba
počítat s demontáží objektu, zhotovením betonového základu a opětovným sesazením díla. Spolu s tím
by měl proběhnout podrobný restaurátorský průzkum včetně odebrání vzorků pro určení obsahu
vodorozpustných solí a stratigrafie povrchových úprav i s prvkovou analýzou vybraných vzorků. Na
základě výsledků průzkumu by měla být diskutována koncepce zásahu s důrazem na zachované
povrchové úpravy. Restaurování objektu by mělo zahrnovat především očištění od biologického
napadení, konzervaci povrchových úprav, plastickou retuš chybějících částí v minerálním tmelu,
barevné zapojení plastické retuše a obnovení spárování.
Kalkulace restaurátorských prací
Práce/materiál

cena

Průzkum ((vzorky stratigrafie – povrchové úpravy na architektuře a sochách, prvková analýza
SEM/REM, vzorky na sole, zákresy poškození)
20 000,Demontáž a transfer všech kamenných částí do ateliéru restaurátora

15 000,-

Výkopové práce, odvoz a deponáž zeminy, betonáž nových základů, hydroizolace, nové základové
pásy pod plůtkem

35 000,-

Čištění od prachu a biologického napadení

3 000,-

Snímání druhotných povrchový úprav, arbocelový zábal po očištěn druh.povrch.úprav 30 000,Odstranění dožilých vysprávek a tmelů

5 000,-

Konsolidace kamene (zpevňování, injektáže prasklin a las)

12 000,-

Plastická retuše

25 000,-

Retuše barevnosti, zlacení

15 000,-

Kovový plůtek (kompletní restaurování – demontáž, doplnění chybějících částí, tryskání, průzkum bar.
vrstev, nátěr, montáž)

40 000,-

Osazování všech zrestaurovaných částí zpět na nové základy

15 000,-

Závěrečné práce – spárování, preventivní ošetření biocidem, hydrofobní impregnace

5 000,-

Restaurátorská zpráva, 2 pare

5 000,-

Celkem bez DPH

225 000,-

DPH 15 %

33 750,-
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Celkem s DPH

258 750,-

Kříž v Radimi, Na Příčkách
Lokalizace památky
Kraj: Pardubický
Obec: Luže
Katastrální území: Radim
Bližší určení místa popisem: Na Příčkách
GPS: 49.8964567N, 16.0239036E
Původnost umístění:
Údaje o památce
Název památky: Kříž
Číslo v ÚSKP: není památkou chráněnou státem
Autor (okruh, dílna): neznámý
Sloh/datace: konec 19. století

Obrázek 7 Identifikační fotografie

Materiál/technika: architektura – střednězrnný křemičitý pískovec/sekání, reliéf Božího oka –
vápenec/sekání, socha Panny Marie – umělý kámen/odlitek, kříž – umělý kámen
Rozměry: půdorys 1,3 m x 1,3m, celková výška 3,5m
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Popis památky
Jedná se o pamětní kříž se sochou Panny Marie a reliéfem Božího oka. Na jednoduché dvoustupňové
kamenné podstavě je umístěn středový díl s druhotně zhotovenou sochou Panny Marie. Horní díl je
zakončen profilovanou římsou ve tvaru oblouku a je v něm vložen nízký reliéf Božího oka z jiného
kamene, než je zbytek podstavce. Celá kompozice vrcholí jednoduchým křížem zhotoveným v umělém
kameni. Okolo díla je kovaný plůtek.
Technický stav památky
Bloková skladba
Schod, základna, spodní díl podstavce, tělo s reliéfem Panny Marie, hlavice s nízkým reliéfem Božího
oka, kříž
Statika
Celková statika

Dílo je stabilizované, ale potřebuje výhledově nový betonový základ.

Statika dílčích částí

Jsou stabilní.

Znečištění a povrchové úpravy
Volné atmosférické nečistoty

Na celém povrchu.

Vegetace

Mechy, řasy, lišejníky především na místech s dobrým osvitem –
vodorovné plochy, vystupující části profilace architektury.

Tmavé krusty

Především na základně a spodním dílu podstavce.

Povrchové úpravy

Socha Panny Marie je patinovaná.

Stav materiálu
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Povrch

Došlo k otevření porézní struktury kamene, ale jinak je kámen
soudržný, nesprašuje se.

Kvalita kamene

Dobrá.

Trhliny

Nepozorovány.

Vodorozpustné soli v kameni

Doporučuje se odebrat kontrolní vzorky na obsah vodorozpustných
solí z dolní části základny.

Modelace
Menší chybějící části o velikosti Obroušení hran a rohů profilů, které je způsobeno namáháním
v řádu cm3
povětrností. Dožilé nebo chybějící spárování.
Větší chybějící části

Nejsou.

Chybějící kamenné prvky

Nejsou.

Nevyhovující doplňky

Dožilé doplňky na celém objektu.

Vyhovující doplňky

Socha Panny Marie.

Kovové prvky
Ikonografické a dekorativní
kovové prvky

Kovaný plůtek čtvercového půdorysu

Technické kovové prvky

Nezjištěny, dají se předpokládat vnitřní čepy.

Opravy a restaurátorské zásahy

Opravy a restaurování

Roku 2005 byl kříž poničen. Opravu uraženého ramene kříže a
vytvoření nové sochy Panny Marie provedli Jaroslav a Aleš
Košvancovi, mříž renovoval Oldřich Jožák.

Přemístění

Nezjištěno.
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Doporučený režim péče o památku
V současné době se památka nachází v relativně stabilním stavu. Výhledově (do tří až pěti let) je třeba
počítat s demontáží objektu, zhotovením betonového základu a opětovným sesazením díla. Spolu s tím
by mělo proběhnout restaurování objektu zahrnující především očištění od biologického napadení,
očištění usazených černých depozitů pomocí mikropískování, plastická retuš chybějících částí v
minerálním tmelu, barevné zapojení plastické retuše a obnovení spárování.
Kalkulace restaurátorských prací
Práce/materiál

cena

Průzkum (vzorky na sole, zákresy poškození)
Demontáž a transfer všech kamenných částí do ateliéru restaurátora

8 000,13 000,-

Výkopové práce, odvoz a deponáž zeminy, betonáž nových základů, hydroizolace

15 000,-

Čištění od prachu a biologického napadení

5 000,-

Dočištění tmavých krust mikropískováním

6 000,-

Odstranění dožilých vysprávek a tmelů

1500,-

Konsolidace kamene (zpevňování, injektáže prasklin a las)

4 000,-

Plastická retuše

12 000,-

Retuše barevnosti

6 000,-

Kovový plůtek (kompletní restaurování – demontáž, tryskání, pozink, nátěr, montáž)

12 000,-

Osazování všech zrestaurovaných částí zpět na nové základy
Závěrečné práce – spárování, preventivní ošetření biocidem, hydrofobní impregnace

16 000,5 000,-

Restaurátorská zpráva, 2 pare

5 000,-

Celkem bez DPH

108 500,-

DPH 15%

16 275,-

Celkem s DPH

124 775,-
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