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1. Základní údaje
Lokalizace památky

Kraj,okres, obec:

Liberecký, Semily, Libštát

Bližší určení:

náměstí v městysi Libštát

Katastrální území:

Libštát

Číslo parcely:

2126

GPS souřadnice:

50.5597833N, 15.4155847E

Údaje o památce
Název památky:

socha Panny Marie

Autor:

neznámý (místní kamenická dílna)

Sloh / datace

konec 18. st

Materiál:

jemnozrnný a střednězrnitý arkózový pískovec červené barvy

Rejstříkové číslo:

34706/6-26581

Předchozí zásahy:

1852, datace na zadní straně dříku

Rozměry:

celek výška:

511 cm

socha Panny Marie

v.š.h. 165x65x56 cm

podstavec pod sochou 34x59x56 cm
hlavice

30x103x79 cm

dřík

166x59,5x48 cm

blok soklu

68x91x73,5 cm

základová deska

18x136x130 cm

schody

v 15 cm jeden schod
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2. Popis památky
Základ sochy tvoří třístupňové schodiště čtvercového půdorysu, následuje
sokl, který je z čelní strany zdoben sekanou linkou. Linka tvoří jednoduché
zrcadlo, uvnitř kterého je plocha strukturována pemrlováním.
Dřík podstavce je ve spodní části zdoben centrálním ornamentem
se dvěma volutami na okrajích. Dále jsou jak čelní, tak boční strany zdobeny
sekanou zkosenou linkou, přičemž na čelní straně lemuje nápis:
U Tebe jest
Pramen života.
Žalm 35,10
Za Tvou
ochranu
prosíme.
Dřík podstavce je nastaven doplněným blokem, který pochází ze starší opravy
díla. Na zadní straně je vysekán nápis:
Obnovena nákladem
Dobrodincův
Léta Páně 1852
Podstavec je zakončen hlavicí s římsou, která je z čelní strany vyklenuta
stlačeným obloukem a uprostřed je vsazen kovaný držák lucerny, která chybí.
Mezi hlavicí a sochou Panny Marie je ještě jeden jednoduše profilovaný
kamenný článek.
Samotná socha panny Marie je vytesána z jednoho kusu kamene. Panna
Marie stojí na hlavách dvou okřídlených Putti, s rukama sepjatýma k motlitbě.
Z čelního pohledu pravý putti je kamenným doplňkem, který pochází
pravděpodobně z rozsáhlejší opravy památky v roce 1852.
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3. Vizuální průzkum, popis poškození
Na místě samém byl proveden vizuální průzkum a lze konstatovat, že památka byla
dlouhodobě neudržována. Na mnoha místech dochází ke ztrátám originální matérie, což je
patrné především na sepjatých rukách, kolenou a hlavách andělů u sochy Panny Marie, na
soklu pod sochou, hlavici i dříku v ornamentálně zdobené části a dále na schodových
stupních. V degradovaných partiích je hmota kamene nesoudržná a drolí se, lokálně dochází
k tvorbě puchýřů a šupinaté degradaci kamene. V místech volut a ornamentu ve spodní části
dříku dochází k odlupování kamene po sedimentárních vrstvách.
V minulosti byly některé části vyspraveny, ale většina vysprávek dnes již dožívá či
esteticky nevyhovuje. Na mnoha místech plastické doplňky zcela chybí, spárovací tmel
vypadává či zcela chybí, zejména základové stupně jsou rozestoupeny a srážková voda tak
proniká do základu. Povrch kamene je pokryt silnou vrstvou biologického a atmosférického
znečištění. Na mnoha místech je povrch (cca 30%) pokryt tmavou krustou, lokálně lze
pozorovat dochované zbytky barevných úprav.
Z čelní strany dříku je sekaný nápis „U Tebe jest pramen života. Žalm 35,10 Za Tvou
ochranu prosíme.“ V profilu nápisu jsou viditelné fragmenty zlacení.
Na zadní straně dříku je vysekán nápis „Obnovena nákladem dobrodincův Léta Páně
1852“. V této době byla provedena rozsáhlejší výměna poškozených částí. Jednalo se o vrchní
část dříku, hlavu putti s levou nohou Panny Marie od kotníku dolů a pravděpodobně i dalších
částí jako některé schodové stupně či kamenný článek pod sochou Panny Marie.
Zásadní poškození je patrné na soše Panny Marie, kde dochází k odlupování a
rozpukání sochy po sedimentárních vrstvách, což už bylo i při minulé opravě řešeno v místě
levého kolene Panny Marie. Zde došlo v minulosti ke kotvení odpadávající části. Ale i na
mnoha dalších místech sochy jsou četné praskliny, které se postupně rozevírají.
Dalším kritickým místem je celý podhled římsového profilu hlavice, který je ve
srážkovém stínu. Dochází zde k praskání uzavřené vrchní vrstvy kamene, pod kterou se
materiál hlavice drolí. Problém je způsoben zatékáním a vysycháním srážkové vody na
profilech římsy, která tak nejvíce trpí. Na čelní straně hlavice byl v minulosti z tohoto důvodu
uměle doplněn profil římsy, který je dnes již opět v havarijním stavu.
Základová profilovaná deska pod soklem se skládá ze dvou částí. Dva z deseti
schodových stupňů jsou rozlomeny. První – spodní schodový stupeň se skládá ze šesti
kamenů, které jsou k sobě spojeny ocelovými kramlemi. Kramle jsou přetmeleny
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cementovým tmelem, proto byly viditelné pouze dvě, které vlivem koroze roztrhly okolní
materiál. Kramle byly dodány při některé z mladších oprav, jelikož se nejedná o kamenické
kramle, ale pouze o zohýbanou ocelovou kulatinu. Stupně původně pravděpodobně spojeny
kramlemi nebyly. Tři schody jsou dochovány ve stavu, kdy zcela chybí originální, ručně
sekané povrchy.
Kované části podléhají korozi, zejména svatozář Panny Marie má z 12 hvězd pouze 8
a kovaný, ornamentálně zdobený držák lucerny je v místech kotvení do kamene hlavice silně
zkorodovaný.

4. Koncepce restaurátorského zásahu
V rámci koncepce restaurátorských prací je počítáno s přemístěním sochy o tři až čtyři
metry severovýchodním směrem z důvodu frekventovanosti přilehlé komunikace v těsné
blízkosti sochy. Bude tedy zapotřebí sochu Panny Marie a jednotlivé části podstavce nejprve
transferovat do restaurátorské dílny, kde bude možné provést restaurátorský zásah a poté
všechny části sochy zpět osadit na nově zvolené místo.
Před započetím samotných restaurátorských prací bude proveden průzkum zaměřený
na dochované barevné povrchové úpravy.
Restaurátorské práce by měly být provedeny s respektem k dochovaným originálním
povrchům a umělecko-řemeslným hodnotám památky. Cílem je zajistit dochovaný stav
originálních povrchů, zpomalit degradační procesy kamene, odstranit poškození a jejich
příčiny. Doplněno by mělo být základní tvarosloví tak, aby sochařské dílo dále působilo
celistvě.
Rekonstruovány budou chybějící a dožilé části sochy a podstavce, zejména základní
tvary architektury, chybějící ornamentální výzdoba podstavce, ruce Panny Marie, chybějící
části draperie a dále bude zapotřebí věnovat pozornost kamennému doplňku putti pod levou
nohou.
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5. Materiálový průzkum povrchových úprav sochy Panny Marie
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Výsledek materiálového průzkumu
Průzkum odebraných vzorků ze sochy Panny Marie potvrdil, že socha byla v minulosti
polychromována. Fragmentárnost dochování polychromní úpravy nám ale bohužel neumožní
vytvořit si ucelenou představu o způsobu provedení. Můžeme se pouze domnívat na základě
analogií či ikonografického zobrazení.
Stopy po barevných povrchových úpravách nalézáme však i na dříku podstavce, či
podhledu římsy hlavice. Jedná se však pouze o bílé nátěry, které byly velmi často používané
jako podkladové vrstvy při výstavbě barevných úprav. Z čelní strany podstavce byly
zaznamenány i drobné fragmenty zlacení v rámující zkosené lince.

6. Postup restaurátorských prací
Socha Panny Marie byla v prvé řadě fotograficky zdokumentována a následně byla
rozebrána na jednotlivé části, které byly transferovány do restaurátorské dílny. Velký soklový
kámen a schodové stupně byly transferovány do dvora za kulturním domem, kde je technické
zázemí obce a dostatečné zázemí pro restaurátorské práce kamenické.
Při transferu sochy byla v římse hlavice objevena kapsa, ve které se nacházela pod
vrstvou kamenné drti olověná obálka. V této obálce byl dokument, který byl předán
k restaurování (Mgr. Pavel Jakubec, státní oblastní archiv v Litoměřicích). Text dokumentu
obsahuje seznam jmen lidí, jež se finančně podíleli na významné opravě sochy Panny Marie
v roce 1852.
Základ a schodové stupně
O novém umístění sochy bylo rozhodnuto na základě KD se zástupci památkové péče
(R.Hedvičák a p.Kurešová) a vlastníkem nemovitosti (starosta Libštátu p.Janata.). Na
vybraném místě byl zhotoven základ pod sochou, který se pod schodovými stupni rozšířil do
základové desky.
Schodové stupně byly z velké části kamenicky upraveny, přesekány. Problém
kamenných schodových stupňů spočíval v tom, že velká část originálních povrchů byla
ztracena jak degradací kamene, tak částečně překryta betonovým tmelem, pod kterým byl
kámen upraven špicováním a tím originální povrchy znehodnoceny. Dva kameny prvního
schodového stupně byly použity druhotně s olámanými profilovanými nášlapnými hranami.
Bylo zapotřebí vytvořit nové pohledové povrchy, které budou sjednoceny a budou odpovídat
dochovaným originálním částem. Nově upravené schodové stupně byly sesazeny na nový
betonový základ opatřený hydroizolací ve stejném uspořádání. Jeden kamenný schod ve
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druhém stupni čelní strany je dochován ve velmi špatném stavu, je horizontálně prasklý a
ještě zlomený. Tento schod byl nahrazen schodovým stupněm novým, který byl kamenicky
opracován tak, aby odpovídal svým charakterem ostatním schodům.

Armatury
Po demontáži všech částí sochy a podstavce byly odstraněny zkorodované ocelové
armatury (čepy) a následně byly vyměněny za nové, z nerezivějící oceli.
Čištění
Při procesu čištění byl brán zřetel na stupeň poškození jednotlivých povrchů a bylo
prováděno citlivě s ohledem na dochované fragmenty hodnotných polychromních úprav.
Způsob čištění vycházel z předem provedených zkoušek, přičemž uspokojivých výsledků bylo
dosahováno kombinací metod mechanických za mokra/sucha i chemických. (Oplach vodou a
čištění měkkými kartáči, vodní pára – kombinace mírného tlaku a horké páry, mikroabrazivní
čištění, skalpely). Dožilé tmely a nefunkční spárování bylo opatrně odstraněno dláty.
Biologické poškození bylo ošetřeno biocidními prostředky a poté odstraněno tlakovou vodou
a měkkými kartáči.
Konsolidace
Degradované

povrchy

byly

konsolidovány

organokřemičitými

zpevňovacími

prostředky. Praskliny byly vyplněny injektážní směsí (organokřemičitany s plnivy SiO2).
Doplňky, tmely
Chybějící části byly doplněny a rekonstruovány v minerálním modifikovaném tmelu
probarveném ve hmotě světlo-stálými pigmenty. Struktura a charakter povrchů byly
provedeny tak, aby odpovídaly originálním povrchům.
Centrální ornament podstavce a pravá voluta se dochovaly v tak špatném stavu, že
bylo rozhodnuto o jejich výměně za nové kamenné části. Ornamenty byly vysekány
z přírodního kamene. Torza originálních ornamentů již nebylo vhodné znovu vystavět ve
tmelu, protože ve hmotě kamene se nacházely jílovce. Ty jsou jednou z příčin rozevírajících
se las a šupinaté degradace po sedimentárních vrstvách.
Kované prvky
Svatozář Panny Marie byla opatrně odvrtána a vyrobena nová z nerezivějícího
materiálu. Hvězdy byly doplněny v počtu dvanácti a byly pozlaceny plátkovým zlatem 23,5
karátu.
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Držák lucerny byl rovněž opatrně odvrtán a kotevní trny byly nahrazeny opět
nerezivějící ocelí. Samotný držák byl abrazivně ošetřen od rzi, pozinkován a opatřen
kovářským grafitovým lakem.
Nápisy
Nápis z čelní strany byl znovu vyzlacen (podklad žlutý olejový email ripolin, mixtion,
plátkové zlato 23,5 karátu). Nápis na zadní straně byl znovu vytažen bílou barvou.
Barevné retuše
Doplňovaná místa byla lokálně barevně retušována světlo-stálými pigmenty pojenými
v akrylátové disperzi Primal AC 35
Hydrofobizace
Především socha Panny Marie vzhledem k množství zajištěných prasklin, horizontální
plochy a více exponovaná místa byla ošetřena hydrofobizačním prostředkem.

7. Použité materiály a technologie
Čištění
Mokré – oplach vodou se silonovými kartáči, tlaková voda, nízkotlaká vodní pára, skalpely
Suché – kartáče, dlátka, skalpely, mikroabrazivní metoda (korund hnědý F180)
Chemické – čistící pasty Ultra 2000, FG pasta (Aqua – obnova staveb), tenzidy, roztok
uhličitan amonný v obkladu Arbocell BC 200, biocidní prostředky Sanatop likvid, Porosan

Prekonsolidace a konsolidace
Organokřemičité zpevňovací prostředky firmy Imesta (Ifest OH 75%, 100%), přichycení
fragmentů barevných vrstev, praskliny Paraloid B 72.
Lepení, injektáže
Epoxidové pryskyřice firmy Akemi, nízkoviskózní epoxidové pryskyřice (Havel Composites),
organokřemičité, zpevňovací prostředky (viz. výše) s plnivy - křemičitá moučka, aerosil SiO2.
Paraloid B72
Plastické doplňky, kámen na doplnění schodu
Sekaný doplněk schodu – arkózový pískovec červené barvy (zdroj – majetek obce, kámen
místního původu, historické těžební lokality Libštát – Košťálov)
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Minerální modifikovaný tmel – dánský bílý cement Aalborg, křemičité písky odpovídajících
frakcí, světlo-stálé pigmenty Deffner&Johann, 4% roztok akrylátové disperze S2802.
Kovové prvky, armatury
Nerezová ocel
Mechanické čištění – kartáčky, abrazivní odstranění koroze (držak lucerny osetřen
zinkováním)
Nátěry – základní antikorozní nátěr, vrchní nátěr kovářská grafitová čerň, nátěry pod zlacení
olejový email Ripolin, mixtion, plátkové zlato 23,5 karátu.
Barevné retuše
Světlo-stálé pigmenty Deffner&Johann, roztok akrylátové disperze Primal

Hydrofobizace
Nátěr Imesta IW290

8. Doporučený režim památky
Socha Panny Marie byla na mnoha místech popraskána vlivem působení povětrnostních
vlivů a nasákavosti materiálu. Praskliny byly zajištěny a socha na závěr hydrofobizačně
ošetřena. Vzhledem k rozsahu poškození doporučuji hydrofobizaci pravidelně obnovovat
v rozmezí 3-4 let.
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Foto 1 Stav před restaurováním

Foto 2 Stav po restaurování

9. Fotodokumentace
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Foto 3 Stav před restaurováním

Foto 4 Stav po restaurování

Foto 4,5 Průběh Transferu sochy a odhalení schodových stupňů, jejich
stav se ukázal být velmi špatný
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Foto 6,7 Vzhledem k tomu, že se na některých schodových stupních téměř
nedochovaly originální povrchy, byly tyto kamenicky přepracovány a
jeden zcela nahrazen.
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Foto 8,9,10 Průběh prací na hlavici s římsou. Římsa byla znovu vytažena na jádro
s nerezovou armaturou, praskliny a puchýře zajištěny a vytmeleny.
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Foto 11,12 Výměna dožilých ornamentálních částí za nově vysekané
z přírodního kamene. Stav před barevnou retuší.
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Foto 13 Popraskané části paží a rukou, chybějící malíčky – stav před
restaurováním.

Foto 14 Stav po restaurování s doplněnou novou svatozáří.
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Foto 15,16 Popraskané části levého kolene. Koleno je odděleno slídnatou
lasou, která byla již v minulosti zajištěna měděným drátem. Oddělení,
vyčištění lasy od uvolněných slídnatých částí a přilepení zpět, injektáže.
24
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Foto 18 Draperie levého kolene, stav po restaurování

Foto 17 Draperie levého kolene, stav před restaurováním

Foto 19,20 Hlavičky putti stav před a po restaurování.
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Foto 21 - 23 V hlavici byl nalezen dokument, zabalený v olověném plechu.
27

Foto 24 Datovaná část dokumentu, text dokumentu obsahuje seznam jmen lidí,
jež přispěli na významnou opravu sochy v roce 1852. Konzervace dokumentu
probíhala ve státním oblastním archivu Litoměřice. Originál dokumentu je uložen
ve státním okresním archivu Semily, kopie jsou uloženy na obecním úřadě
v Libštátě.
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Foto 25 Panna Marie stav po restaurování.

Zprávu vypracoval:
MgA. Pavel Roleček
Sklenařice 128,Vysoké nad Jizerou 51211
Email: P.Rolecek@seznam.cz, tel.:774515331
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