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Na

tuto

dokumentaci

se

vztahují

ustanovení

autorského

zákona.

Právo

k užití má vlastník či správce památky a příslušný památkový orgán.
Šíření této dokumentace je bez svolení autorů nepřípustné. Její uchování má význam
z pohledu dalšího udržování památky v budoucnosti.

Prohlašujeme, že restaurování bylo provedeno tak, jak je uvedeno v této
dokumentaci.

V Dalovicích 2.2.2018

1 Základní informace
1.1 Údaje o památce


Název: Boží muka



Datace: 1824 1



Autorství: Neznámé



Lokalizace:
▫

Obec: Bečov nad Teplou

▫

Okres: Karlovy Vary

▫

Kraj: Karlovarský

▫

Bližší určení místa: Za městem u silnice na Chodov, Tepelská ulice

▫

Katastrální identifikace: p.č. 288/1, katastrální území Bečov nad Teplou



Památková ochrana: Kulturní památka, evidováno v ÚSKP pod číslem 11850/4-5107



Rozměry: Celková výška 205 cm



Materiál: Přírodní kámen – rula



Známé předchozí zásahy: V roce 1997 prohlášeno kulturní památkou 2
V roce 2005 zřejmě proběhl částečný zásah 3

1.2 Údaje o akci


Vlastník: Město Bečov nad Teplou; nám. 5. května 1, 364 64 Bečov nad Teplou



Zadavatel: Město Bečov nad Teplou, zastoupené starostkou Oľgou Halákovou



Návrh na restaurování: MgA. Michal Durdis, BcA. Jiří Kudrna; říjen 2017



Realizace: MgA. Michal Durdis, BcA. Jiří Kudrna; 23.11.2017-5.1.2018



Památkový dohled:
▫





1

Mgr. Simona Marková – NPÚ, ÚOP Loket

Spolupráce:
▫

MgA. Bronislav Studeník – demontáž a transfer do ateliéru

▫

MS Bečov, Marie Pošmurová – manipulační technika pro instalaci

Fotografie, restaurátorská dokumentace: MgA. Michal Durdis

dle vysekaného textu na podstavci
zdroj: Památkový katalog NPÚ
3
zdroj: Památkový katalog NPÚ, kde se uvádí ,,2005: kaplička restaurována‘‘
2



Uložení dokumentace:
▫

Město Bečov nad Teplou

▫

NPÚ, ÚOP Loket

▫

MgA. Michal Durdis, BcA. Jiří Kudrna (elektronická záloha)

2 Průzkumová část
2.1 Rozsah, metody a cíle průzkumu
Cílem bylo co nejpodrobnější poznání stavu díla a jeho původní podoby. Opakovaně
byl proveden vizuální průzkum, a to za různých světelných podmínek. Proběhlo ohledání
s cílem nalezení fragmentů barevných povrchových úprav. Dále došlo k zaměření
a dokumentaci stávající situace, jakož i identifikaci kamenného materiálu. Průzkum byl
nedestruktivní.
S ohledem na typ materiálu a dochovaný stav v kontextu předpokládaných postupů
restaurování nebyl realizován průzkum technologický – měření nasákavosti, analýza
vodorozpustných solí atd.

2.2 Studium tvarosloví
Boží muka sloupového charakteru jsou tvořena třemi kamennými částmi. Spodní patka
s obvodovou profilací v horní části je v plochách jednoduše dekorována vysekanými liniemi
tvořícími rámečky. V tom předním byl identifikován následující text:
Gewidmet

zur Ehre Gottes
von der Fran zis
ka Hei ntz in
den 20:Oktober
1824.
Navazující sloupek je užší a má rohy stržené do obloukových profilů. Horní kaplička
je širší, profilovaná zespodu i nahoře, zakončená čučkem v podobě stlačené koule. Plochy
jsou traktovány zasekanými linkami podobně jako u patky, hrany jsou stržené do obloukové
profilace obdobně jako u sloupku. Zpředu je reliéfně spodobněn ukřižovaný Ježíš Kristus.
Ze studia památky vyplývá, že zakončení horní partie Božích muk v podobě čučku
je původní řešení a nenavazoval na něj žádný další tvar či atribut, například kovový kříž.
A pokud ano, nebyl nijak permanentně spojen s horní plochou čučku.

2.3 Vizuální studium – stav před restaurováním
Stav Božích muk nebyl dobrý. Především proto, že dílo nebylo kompletní. Zatímco
první dvě části stály na místě, horní kaplička byla již několik let deponována v bečovské
radnici. Zřejmě v důsledku nějaké kolizní situace. Z dostupných snímků a informací vyplývá,
že ještě v roce 2009 byla Boží muka kompletní. Nicméně u silnice stojící torzo bylo mírně
vychýlené a byla na něm patrná snaha o stabilizaci, v horní části se pak dochoval cement,
jímž byla fixována horní chybějící kaplička. Na patce byla v místě styku se sloupkem
viditelná vysprávka odlomeného kamene, což naznačovalo, že v minulosti došlo také ke
zborcení sloupku způsobenému vnějším silovým působením.
Na deponovaném dílu byl uprostřed ložné plochy ocelový fixační trn, ale byl krátký, což
jistě mělo svůj podíl na oddělení od sloupku. Povrchy kamene byly znečištěné nízkými
vegetabilními porosty, zejména mechy a lišejníky. Lokální načervenalá barevnost povrchů
byla způsobena právě odumřelou nízkou vegetací, byť se zdánlivě mohlo zdát, že se jedná
o monochromní povrchové úpravy. Spodní partie památky zarůstaly vysokou travou, na což
měl vliv i přiléhající prudký svah. Na površích byly zřejmé četné odlomky a úbytky hran
a profilace, v případě kapličky jistě způsobené nárazem při pádu. Text byl čitelný pouze za
vhodných světelných podmínek – při ostrém bočním světle.
Na površích nebyly nalezeny žádné barevné povrchové úpravy, ani jejich fragmenty.

3 Restaurátorský záměr
Na základě vyhodnocení průzkumové části byla navržena koncepce restaurování
a postup prací. Nicméně bylo potřeba počítat s případnými dílčími změnami, jejichž nutnost
mohla vyplynout z průběhu prací.

3.1 Koncepce restaurování
Cílem restaurování byla kompletace díla a zajištění dobré kondice památky do dalšího
období náročné expozice u silnice a na patě zarostlého svahu.
Bylo stanoveno, že dílo bude mít po restaurování stejnou podobu jako dosud. Nebude
zasahováno do originálního tvarosloví, čištění bude omezeno na nezbytnou míru. Nebudou
aplikovány žádné plošné barevné povrchové úpravy. Zásah bude zaměřen na vzniklá
poškození a celkovou prevenci.
S ohledem na současný stav Božích muk a dobu realizace bylo rozhodnuto o transferu
díla do ateliéru. Instalováno bude již celkově restaurované a to na mírně navýšený původní
základ.
Při obnově Božích muk nebude zasahováno do stávajícího podloží a okolního terénu.
Proto není v rámci tohoto zásahu nutná odborná archeologická spolupráce.

3.2 Navržený postup prací a technologie




Demontáž patky a sloupku a společně s kapličkou převoz do ateliéru zhotovitele
Čištění – suché, následně mokré, snímání druhotných doplňků / kartáčky, štětce,
parní stroj, voda, kamenické nářadí



Kontrolní den; v této fázi bude možné přesně stanovit další postupy a jejich
charakter (případné dočišťování, konsolidaci, rozsah plastického doplnění atd.)



Ošetření povrchů pro zahubení mechů a ostatní vegetace / koncentrovaný
Sanatop likvid profi (Stachema), voda



Případné zajištění fragmentů starších či původních barevných úprav / 2-5%
Paraloid B72 (Art Protect) v toluenu, silikonový papír, zažehlovací pistole, nebo
Steinfestiger KSE 300 či 500 E (Remmers)



Ošetření průchozích kotvicích trnů proti korozi, nebo náhrada za nerezové repliky
/ mikropískovací stroj, korund jemné frakce, nerezový kov odpovídajících
parametrů (Armat)



Injektáž trhlinek, lepení dle nutnosti / Ledan D2 (Techno Edile), nízkoviskózní
lepidlo CHS-Epoxy 531 (Stachema)



Lokální konsolidace dle potřeby / Steinfestiger KSE řady 100, 300 a 500 E
(Remmers) – dle stupně degradace



Plastické doplnění větších chybějících částí modelace tmelem na bázi umělého
kamene / směs vlastní přípravy; písky tříděné sklářské (Sklopísky Střeleč), bílý
cement Aalborg white (Aalborg Portland Danmark), práškové pigmenty (Johann &
Deffner), záměsová voda – 3% disperze Primal SF016 (Rohm & Haas KG)



Barevné retuše doplňků / 2% Paraloid B72 (Art Protect) v toluenu, práškové
pigmenty (Johann & Deffner)



Lazurní velmi slabé až nepatrné zvýraznění (zčitelnění) textu / technický líh,
práškové pigmenty (Johann & Deffner)




Kontrolní den (případně až po instalaci, ale již bez možností případných úprav)
Preventivní

ošetření

povrchů

proti

růstu

mechů

a

ostatní

vegetace

/

koncentrovaný Sanatop prevent (Stachema), voda



Hydrofobizace – s ohledem na umístění bezprostředně u silnice a prudký svah za
dílem / Funcosil SL (Remmers)



Kultivace trávy v bezprostředním okolí díla, příprava původního základu na
instalaci – vyrovnání a mírné navýšení / běžný písek, portlandský cement



Instalace zpět, spárování / viz. plastické doplnění chybějících částí
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4 Realizovaný postup prací a použité technologie



Demontáž patky a sloupku a společně s kapličkou převoz do ateliéru zhotovitele
Čištění – základní suché, následně mokré / kartáčky, tlaková regulovaná voda
a parní stroj, voda



Zkoušky technologií – snímání druhotných doplňků, vzorky nových tmelů
a barevných retuší




Kontrolní den
Odstranění druhotných doplňků z betonu a cementových povlaků / kamenické
nářadí, pneumatické dlátko



Ošetření povrchů pro zahubení reziduí mechů a ostatní vegetace / koncentrovaný
Sanatop likvid profi (Stachema), voda



Ošetření průchozího kotvícího trnu proti korozi / mikropískovací stroj, korund
F 220 (Koltex color), Odrezovač bezoplachový se stabilizačním účinkem (LachNer), kovářská barva Alkyton (Rust Oleum Netherlands)




Injektáž trhlinek / nízkoviskózní lepidlo CHS-Epoxy 531 (Stachema)
Plastické doplnění vybraných chybějících částí modelace tmelem na bázi
umělého kamene / směs vlastní přípravy; písek tříděný sklářský (Sklopísky
Střeleč) a kopaný netříděný, románský cement Vicat (Prompt), bílý cement
Aalborg white (Aalborg Portland Danmark), práškové pigmenty (Johann &
Deffner), záměsová voda – 3% disperze Primal SF016 (Rohm & Haas KG)



Barevné retuše doplňků / práškové pigmenty (Johann & Deffner), 2% disperze
Primal SF016 (Rohm & Haas KG)



Lazurní zvýraznění (zčitelnění) textu / 3% disperze Primal SF016 (Rohm & Haas
KG)




Kontrolní den
Betonový základ na původním místě / běžný písek, portlandský cement Schwenk
Zement (Schwenk Karlstadt), voda, nemrznoucí přísada (Den Braven)



Preventivní

ošetření

povrchů

proti

růstu

mechů

a

ostatní

vegetace

/

koncentrovaný Sanatop prevent (Stachema), voda



Hydrofobizace – s ohledem na umístění bezprostředně u silnice a prudký svah za
dílem / Funcosil SL (Remmers)



Instalace zpět, spárování / v ložných plochách malta – běžný písek, vápenný
hydrát (KVK), portlandský cement Schwenk Zement (Schwenk Karlstadt), voda,
nemrznoucí přísaha (Den Braven), spárování viz. plastické doplnění chybějících
částí



Kultivace terénu v bezprostředním okolí díla
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5 Doporučený režim
Boží muka budou vystavena poměrně náročné expozici v prudce svažitém terénu
s dosud neudržovanou vegetací (zarůstání, zelenání, zasypávání zeminou atd.) a blízko
silnice (riziko nárazu, solení atd.). Nejen z těchto důvodů je nutné v pravidelném intervalu
cca 5 let provádět dílčí udržovací restaurátorský zásah.
Je potřeba průběžně sledovat stav památky. V případě zjištění nestandardních jevů či
situací je potřeba přivolat restaurátora a posléze společně se zástupci památkové péče
stanovit další postup. Jedná se o velice zajímavou památku, kterých se nedochovalo ve
zdejším kraji mnoho, proto je vyloučeno, aby probíhaly jakékoliv práce na díle bez odborných
znalostí a způsobilosti.
Doporučujeme pravidelně udržovat bezprostřední okolí díla. Také doporučujeme
odstranění dřevěných prvků poblíž Božích muk, které nesou informační cedulku a další
slouží zřejmě k sezení. Jsou zcela nevhodné k dílu daného charakteru a působí spíše jako
pohozený odpad.

6 Fotodokumentace
6.1 Starší stav

Kompletní Boží muka, stav v roce 2007; zdroj: památkový katalog, NPÚ

6.2 Stav před restaurováním

Nekompletní Boží muka se zakláněla doleva a dozadu, listopad 2017

Dílo pohlcoval okolní terén s neudržovanou vegetací, listopad 2017

Detail patky s texty, nahoře nekvalitní betonový doplněk, listopad 2017

Horní ložná plocha se zbytky cementových omazávek, listopad 2017

Chybějící kaplička, deponovaná na bečovské radnici

6.3 Průběh prací

Průběh demontáže

Boží muka stála ve vysekané kapse v kamenném masivu

Po čištění, před snímáním betonových a cementových doplňků

Po plastických retuších; v zadní části patky byl nalezen
neuměle vysekaný letopočet, asi z jakési opravy

Horní profilaci patky bylo nutné takřka kompletně namodelovat

Kaplička byla plasticky retušována v nejnutnější míře tak,
aby se dílo vizuálně scelilo

Kaplička po barevné retuši

Po zvýraznění textů a dokončení barevných retuší

6.4 Po celkovém dokončení

Po instalaci a celkovém dokončení na původním místě, leden 2018

Po instalaci a celkovém dokončení na původním místě, leden 2018

Detail spodních partií po celkovém dokončení, leden 2018

Horní partie po celkovém dokončení, leden 2018

Celkový pohled na dokončenou práci, leden 2018; v pozadí dřevěné prvky, které doporučujeme odstranit

7 Použité zdroje


Vlastní fotografie – autor Michal Durdis



Web Mapy.cz



Nahlížení do katastru nemovitostí – web ČUZK



Monumnet a památkový katalog – web Národního památkového ústavu



Web Památky a příroda Karlovarska

