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PrÛzkum a restaurování sochy Artemidy
z parku zámku Konopi‰tû
Petr KUNE·, Jan TURSK¯

Obr. 1. Konopi‰tû (okres Bene‰ov), zámeck˘ park, socha
bohynû Artemidy, detail, stav pﬁed restaurováním, listopad
2004. (Foto P. Kune‰)

Popis po‰kození sochy, prÛzkum
Stav skulptur y v dobû prÛzkumu bylo moÏné
oznaãit za kritick˘. Vlivem rozsáhlé dlouhotrvající
koroze ocelov˘ch armatur, které tvoﬁí v˘ztuhu
v‰ech ãástí sochy, do‰lo k masivnímu otevﬁení
materiálu odlitku. Toto po‰kození se nejvíce projevilo v partiích, jeÏ jsou v porovnání s armaturou
tenké, tedy zejména na konãetinách obou postav. Koroze ocelové armatury zpÛsobila hluboké
praskliny na levé noze Diany, které sahaly na

1

vnitﬁní stranû od chodidla pﬁes kotník a l˘tko aÏ
ke koleni. Na zadní stranû l˘tka a na patû levé
nohy jiÏ chybûla znaãná ãást materiálu aÏ ke zkoÚvod

té sochaﬁské v˘zdoby, jeÏ ãítá pﬁes sedmdesát

rodované armatuﬁe, po‰kození zasahovalo také

V roce 2004 byl proveden prÛzkum sochy bo-

soch a kamenosochaﬁsk˘ch dûl. Velmi brzy se

do hmoty kmenu v blízkosti l˘tka. Na pravé noze

hynû Artemidy z parku státního zámku Konopi‰tû.

v‰ak na sochách umístûn˘ch v plenéru zaãaly pro-

byly hluboké praskliny na vnitﬁní stranû holenû

Na základû detailního zmapování po‰kození pa-

jevovat neÏádoucí vlivy podnebí, proto se jiÏ roku

a na vnûj‰í stranû l˘tka, kde se jiÏ zaãal materiál

mátky, urãení hlavních faktorÛ degradace a cha-

1921 mÛÏeme doãíst v zajímavé kníÏce Franti‰ka

oddûlovat, noha byla znaãnû hloubkovû popraska-

rakterizace pouÏit˘ch materiálÛ i jejich vlastností

Veselého, Ïe „sochy, ov‰em nah˘ch neb polona-

ná v kotníku a na klínu pod opánkem. Obû nohy

h˘ch bohÛ a bohyÀ, tu stojí mezi vysok˘mi stromy

byly z velké ãásti v minulosti opravovány, bylo

Socha v mírnû nadÏivotní velikosti je kopií díla

ve stálém chladu a stínu, takÏe povrch jejich vlh-

moÏné rozeznat nûkolik odli‰n˘ch opravn˘ch tme-

pﬁipisovaného ﬁeckému sochaﬁi Leocharovi (350–

ne a je vydán plísni. Bohové, zrodiv‰í se na jihu,

lÛ. Opravy byly v dobû prÛzkumu jiÏ doÏité a velmi

320 pﬁ. Kr.), jejíÏ známá ﬁímská kopie je dnes vy-

zvyklí a urãení Ïáru jiÏního slunce a volnému vzdu-

pevná, neprody‰ná cihlovû ãervená hmota, tvoﬁící

stavena v Louvru a b˘vá oznaãována jako Versail-

chu, tráví tu smutné dni ve chladu, vlhku a vûã-

nov˘ povrch opraven˘ch ãástí sochy, zãásti opa-

leská Diana. Postava Artemidy je zobrazena ãelnû

ném stínu“. I pﬁes znateln˘ negativní postoj auto-

daná. Materiál pod touto vrstvou byl silnû naru-

v mírném nakroãení levou nohou, obleãená do bo-

ra k ve‰ker˘m aktivitám Franti‰ka Ferdinanda na

‰en˘, místy bez soudrÏnosti. Znaãnû po‰kozeny

hatû zﬁasené a páskem pﬁepásané tuniky sahající

Konopi‰ti je z tûchto postﬁehÛ patrné, Ïe sochy

byly také obû paÏe Diany. Pravá byla v minulosti

nad kolena. PaÏe jsou po ramena obnaÏené, na

v na‰ich podmínkách pomûrnû brzy trpûly. To bylo

z velké ãásti opravována a novû domodelována.

nohou má topánky. Pravá ruka sahá do toulce na

v pﬁípadû Artemidy je‰tû umocnûno jejím nepﬁízni-

Zápûstí a prsty byly znaãnû zvûtralé a do‰lo zde

pravém rameni pro ‰íp, levá pÛvodnû drÏela luk

v˘m stanovi‰tûm. Socha byla pÛvodnû umístûna

k v˘raznému potﬁení detailÛ. Levá paÏe byla po-

nad hlavou jelínka (luk chybí i u sochy v Louvru),

v takzvaném Dianinû sadu, v dolinû na severozá-

‰kozena ménû, pﬁedloktí v‰ak jiÏ bylo také podélnû

pravá noha je pokrãená. Hlava Diany sleduje po-

padní stranû zámku, kde stála na ostrÛvku umûlé-

hyb pravé ruky a je natoãena ze dvou tﬁetin dopra-

ho jezírka. Na pohlednici z poãátku 20. století je

va, vlasy jsou staÏeny dozadu do drdolu a zepﬁedu

sochu vidût stojící bez soklu, pouze na umûle na-

■ Poznámky

ozdobeny ãelenkou se ‰títkem. Jelínek stojí na

vr‰ené vyv˘‰eninû. O nutnosti chránit plastiky

1 Restaurátorské práce ak. soch. Jan Tursk˘, technolog

zadních, s pﬁedníma nohama nataÏen˘ma ve v˘-

pﬁed povûtrností a snûhem se ve zmínûné kníÏce

Ing. Petr Kune‰, památkov˘ dohled PhDr. Vratislav Nejed-

skoku a v prostoru se opírá o kmen stromu. Socha

doãítáme o nûco dále: „PonûvadÏ pﬁes zimu oby-

l˘, NPÚ – ÚP.

je citlivû modelována, detaily tvoﬁí s celkem vyvá-

ãejnû povrch soch popukal vlhkem a mrazem, na-

2 Franti‰ek VESEL¯: Konopi‰tû, vzpomínky a pﬁíspûvky

Ïenou a pﬁehlednou kompozici.

vlékají na nû na zimu dﬁevûné budky, aby byly

k charakteristice. Nákladem Gustava Dubského, Praha

Armovan˘ odlitek sochy byl do zámeckého par-

chránûny pﬁed snûhem i mrazem. Útrpnost budí

1921.

ku umístûn v letech 1906–1907 bûhem velk˘ch

tento smutn˘ osud bohÛ slunného, Ïárného jihu.“

3 Pohlednice z roku 1926 s Dianin˘m sadem byla pﬁedá-

úprav, které nechal na Konopi‰ti provést Franti-

Dnes je socha postavena na betonovém soklu

na správû státního zámku Konopi‰tû, kopie je uloÏena

‰ek Ferdinand d’Este. Zde se stal souãástí boha-

pﬁed jiÏní fasádou zámku v blízkosti muzea sv. Jiﬁí.

v archivu J. Turského.

následoval v roce 2005 restaurátorsk˘ zásah.

1

2

3
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ry‰kou, V·CHT Praha, a petrografem RNDr. ·troufem, instrumentální anal˘za byla provedena v centrálních laboratoﬁích V·CHT Praha. Materiál vykazuje porozitu 20–26 %,
vût‰ina pórÛ je pﬁístupná pro vodu. Pomocí RTG difrakce
byly v materiálu odlitku zji‰tûny fáze kﬁemene, kalcitu
a larnitu (Ca2SiO4). Signál kﬁemene pochází z kameniva,
kalcit s hydraulickou fází (larnit a kﬁemiãité gely) tvoﬁí pojivo materiálu. Diferenciální termická anal˘za potvrdila obsah kalcitu (velk˘ endotermní pík v oblasti teplot
800–900 °C) a také kﬁemene (endoterm v oblasti 580 °C).
Velk˘ endoterm s ramenem v oblasti 80 aÏ cca 280 °C odpovídá ztrátû vody – raménko náleÏí vodû vázané fyzikálnû
(tzv. volné vodû), hlavní signál vodû vázané chemicky v hydratovan˘ch slouãeninách hydraulické fáze. Materiál je
bez v˘znamného podílu volného vápenného hydrátu – velmi mal˘ endoterm pﬁi teplotû pﬁibliÏnû 480 °C, kter˘ od2

3

povídá dehydrataci portlanditu na oxid vápenat˘. Z optické mikroskopie v˘brusu materiálu a ze sítové anal˘zy je
patrné, Ïe kamenivo je tvoﬁeno pomûrnû vytﬁídûn˘mi ãás-

Obr. 2. Konopi‰tû (okres Bene‰ov), zámeck˘ park, socha

které sochy z parku v‰ak prokazatelnû pocházejí

ticemi kﬁemene. Zrna mají obvykle izometrick˘ tvar se

bohynû Artemidy, stav pﬁed restaurováním. (Foto P. Kune‰)

ze salcburské dílny, která vyrábûla odlitky z port-

zaoblen˘mi hranami s pomûrnû úzkou distribucí prÛmûrÛ,

6

Obr. 3. Konopi‰tû (okres Bene‰ov), zámeck˘ park, socha

landského cementu. V této oblasti Rakouska by-

nejvût‰í podíl tvoﬁí frakce odpovídající rozmûrÛm

bohynû Artemidy, stav po restaurování. (Foto J. Tursk˘)

la vyrábûna také vysoce hydraulická vápna (napﬁí-

0,16–0,5 mm, nejvût‰í ãástice dosahují málo pﬁes 0,5 mm.

klad v blízkém Kufsteinu), která typovû odpovídají

Malá ãást kﬁemenn˘ch ãástic nevykazuje takové opraco-

nalezenému pojivu sochy Artemidy.

7

vání, povrch zrn je aÏ stﬁepovit˘. V omezené míﬁe jsou pﬁí-

prasklé. Obû zadní konãetiny jelínka byly po‰koze-

MnoÏství nalezen˘ch druhÛ oprav i povrchov˘ch

tomny ãástice draselného Ïivce (ortoklasu), ale rentgeno-

né korozí, materiál byl opadan˘ aÏ na armaturu.

vrstev vypovídá o pomûrnû ãast˘ch restaurátor-

vou difrakcí se jej a ani produkty jeho vûtrání (jílové

Pﬁední nohy jelínka byly hloubkovû popraskané,

sk˘ch zásazích. Nejstar‰í opravou bylo zﬁejmû do-

minerály) nepodaﬁilo zachytit. To mÛÏe svûdãit o zpraco-

s upadl˘mi ãástmi kopyt. Znaãnû po‰kozená hlava

modelování jemn˘m okrov˘m tmelem s kopan˘m

vání kameniva pﬁed promytím vodou (odplavení jílÛ) a ta-

jelínka praskla pﬁíãnû v celém objemu. V prasklinû

pískem a následnou celkovou úpravou sochy vá-

ké pravdûpodobnû o úpravû distribuce síÈováním. V ma-

bylo patrné pﬁedchozí slepení cementem, oba pa-

penn˘m nátûrem naoranÏovûlé barvy. Dal‰ím v˘-

lém mnoÏství se zde vyskytují i zrna kﬁemencÛ. Zdrojem

rÛÏky byly uraÏené a jejich armatura vystupovala

znamn˘m zásahem bylo hrubé dotmelení po‰koze-

kameniva pravdûpodobnû byly naplaveniny (pískové lavi-

na povrch. Celá socha nesla na mnoha místech

n˘ch ãástí tmelem svûtlé barvy, kter ˘ obsahoval

ce) toku, kter˘ procházel oblastí vûtrajících jemnozrnn˘ch

dal‰í drobná po‰kození – jemná modelace drape-

malou ãást kameniva v podobû kﬁemene, vût‰í

granitÛ. Podle zaoblení hran kﬁemínkÛ lze pﬁedpokládat

rie byla nûkde odpr˘skaná, ãelenka na hlavû Arte-

v podobû zrn kalcitu a byl pojen pravdûpodobnû

transportní vzdálenost aÏ pﬁes 100 km. Pojivo, v odraÏe-

midy ãásteãnû odlomená, rohy plintu uraÏené. Kro-

hydraulick˘m vápnem. Toto hrubé jádro bylo ihned

ném svûtle ‰edé barvy, pﬁi pozorování v polarizovaném

mû obvyklého prÛzkumu po‰kození se zakreslením

pﬁekr yto jiÏ zmínûn˘m tmelem cihlovû ãervené

svûtle se zkﬁíÏen˘mi nikoly barvy okrové, tvoﬁí pﬁi porovná-

do plánkÛ a detailní fotodokumentací byl stav od-

ní se standardy pﬁibliÏnû 30 % materiálu, coÏ je v souladu

litku posouzen také mûﬁením ultrazvukové trans4

se zji‰tûnou rozpustnou ãástí kolem 25 %. âástice kame■ Poznámky

niva jsou prakticky bez vzájemného kontaktu, pojivo tvoﬁí

Licí materiál sochy je svûtlé, na‰edlé barvy,

4 Mûﬁení ultrazvukové transmise, které provedl a vyhod-

velmi homogenní a souvislou hmotu. Hnûdé skvrny v od-

jemné homogenní struktury. Na místech, která ne-

notil Ing. Karol Bayer (nepublikováno), mûlo zpﬁesnit infor-

raÏeném svûtle náleÏejí slouãeninám Ïeleza, které se mÛ-

jsou zvûtralá, vykazuje dobré mechanické vlast-

mace o poloze a stavu armatury a poukázat na pﬁípadné

Ïe podílet na hydraulick˘ch vlastnostech pojiva nebo b˘t

nosti, je porézní a nasákav˘. Vápenné pojivo tvoﬁí

skryté poruchy ve hmotû odlitku. Vzhledem ke ãlenitosti

pﬁítomno jako bûÏné zneãi‰tûní surovin ve formû oxidÛ

cca 25 % hmoty materiálu a obsahuje hydraulic-

sochy i malé mocnosti armatury nebylo moÏné o armatuﬁe

Ïeleza. Rentgenovou difrakcí nebyly slouãeniny Ïeleza

kou fázi (larnit). Kamenivo se skládá z pﬁeváÏnû

z mûﬁení získat potﬁebné informace. Mûﬁení v‰ak potvrdi-

prokázány, jejich v˘skyt je tedy pravdûpodobn˘ ﬁádovû jen

ováln˘ch kﬁemínkÛ pomûrnû úzké distribuce a po-

lo velké rozdíly v hustotû materiálu v konãetinách oproti

do nûkolika jednotek procent. Okrová barva pojiva ve zkﬁí-

chází zﬁejmû z ﬁíãní lavice kﬁemiãitého písku tran-

velk˘m objemÛm sochy (trup Artemidy, tûlo jelínka a tak

Ïen˘ch nikolech je zpÛsobena pﬁekr yvem ãástic kalcitu

spor tovaného pomûrnû daleko od svého zdroje

dále).

s vysok˘m dvojlomem, vznikl˘ch karbonatací vápenného

(jemnozrnn˘ch Ïul). Chemick˘m ani petrografic-

5 Jana Sedláãková, správkynû depozitáﬁe státního zámku

hydrátu. Jedná se o mikritické pojivo s velikostí ãástic ﬁá-

k˘m prÛzkumem nebylo moÏné zjistit lokalitu, kde

Konopi‰tû, osobní konzultace.

dovû v mikronech, vápenné pojivo má hydraulické vlast-

byl umûl˘ kámen, respektive odlitek zhotoven

6 Na jednom z odlitkÛ umístûn˘ch v zahradû byl nalezen

nosti. Ty byly získány pálením vápence se znaãn˘m podí-

(chybí definované srovnávací materiály). Socha by-

‰títek nesoucí jméno firmy, slova Por tland Cement

lem jílÛ (hydraulické vápno, napﬁíklad kufsteinské). Více

la do zámeckého parku údajnû pﬁivezena ze seve-

a Salzburg (akad. soch. Jiﬁí Novotn˘, osobní konzultace).

téÏ viz F. MASSAZZA: Pozzolanic Cements, in: Cement

7 PrÛzkum materiálu byl v prÛbûhu konzultován s doc. Ma-

& Concrete Composites 15, 1993, s. 185–214.

mise.

5

ru Itálie jako souãást Estenského dûdictví. Nû-
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7
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5

Obr. 4. Socha bohynû Artemidy, restaurátorská zpráva,
zakreslení restaurátorsk˘ch zásahÛ, ãelní pohled (ãervené
‰rafy – plastické doplÀky, ãervené teãky – retu‰ struktury
povrchu, modré ‰rafy – nov˘ lit˘ doplnûk, zelené ‰ipky –
navrtané otvory pro infuzní o‰etﬁení armatury).
Obr. 5. Socha bohynû Artemidy, restaurátorská zpráva,
zakreslení restaurátorsk˘ch zásahÛ, pohled zezadu (ãervené ‰rafy – plastické doplÀky, ãervené teãky – retu‰ struktury
povrchu, modré ‰rafy – nov˘ lit˘ doplnûk, zelené ‰ipky –
navrtané otvory pro infuzní o‰etﬁení armatury).
Obr. 6. Konopi‰tû (okres Bene‰ov), zámeck˘ park, socha
8

9

bohynû Artemidy, materiál odlitku, v˘brus, dopadající

10

11

svûtlo. (Foto P. Kune‰)
Obr. 7. Konopi‰tû (okres Bene‰ov), zámeck˘ park, socha
bohynû Artemidy, materiál odlitku, v˘brus, procházející
svûtlo, zkﬁíÏené nikoly. (Foto P. Kune‰)
Obr. 8. Konopi‰tû (okres Bene‰ov), zámeck˘ park, socha
bohynû Artemidy, detail, stav pﬁed restaurováním. (Foto
P. Kune‰)
Obr. 9. Konopi‰tû (okres Bene‰ov), zámeck˘ park, socha
bohynû Artemidy, detail, stav po restaurování. (Foto
J. Tursk˘)
Obr. 10. Konopi‰tû (okres Bene‰ov), zámeck˘ park, socha
bohynû Artemidy, detail, stav pﬁed restaurováním. (Foto
P. Kune‰)
Obr. 11. Konopi‰tû (okres Bene‰ov), zámeck˘ park, socha
bohynû Artemidy, detail, stav pﬁi osazení parÛÏkÛ. (Foto
J. Tursk˘)
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barvy, jenÏ byl pouÏit pro modelaci opravovaného

riálu (aÈ uÏ se jedná o materiál pojen˘ cemen-

– jedná se o kopii (pravdûpodobnû jednu z mnoha)

povrchu (v síle od cca 1 mm aÏ do nûkolika málo

tem, ãi hydraulick˘m vápnem). Alkalické pojivo je

existujícího originálu (respektive existující ﬁímské

cm). Novûj‰í opravy byly provedeny ãistû cemen-

v‰ak postupnû karbonatováno vzdu‰n˘m oxidem

kopie originálu).

tov˘m, tvrd˘m a neporézním tmelem ‰edé barvy.

uhliãit˘m a zásadit˘ hydroxid vápenat˘ pﬁechází

2. V˘mûna korodujícího armování, která by jako

Poté byla socha opût celoplo‰nû natﬁena vápen-

na uhliãitan vápenat˘. To je doprovázeno v˘raz-

jediná mohla dlouhodobû zastavit rychlou degra-

n˘m nátûrem rÛÏové barvy. V‰echny nalezené ba-

n˘m sníÏením hodnoty pH aÏ do oblasti aktivity

daci památky, je neproveditelná. Jednak z teore-

revné povrchové úpravy pocházejí prokazatelnû

oceli, ve které je jiÏ korozní r ychlost velká. Pro-

tického hlediska – s pﬁihlédnutím k bodu jedna by

z doby po vzniku odlitku (jsou neseny mlad‰ími

ces karbonatace je závisl˘ na mnoha faktorech –

do‰lo ke znaãnému popﬁení materiálu a zpÛsobu

vrstvami opravn˘ch tmelÛ). Plastika byla tedy pÛ-

zejména na sloÏení, poãáteãní alkalitû i porozitû

jeho zpracování –, a jednak z hlediska praktického

vodnû buì bez barevné úpravy povrchu, nebo se

materiálu a samozﬁejmû na mocnosti vrstvy, kte-

(technologického) – v˘mûna armování vytvrzené

pÛvodní barva zachovala velmi omezenû a prÛ-

rá dûlí armaturu od atmosféry. Oxid uhliãit˘ se do

hmoty není technicky moÏná.

zkumem se ji nepodaﬁilo odhalit.

materiálu dostává porézním systémem difuzí, re-

3. DÛraz mûl b˘t kladen na reprezentativní pÛ-

akce probíhá od povrchu, kde je koncentrace oxi-

sobení díla po restaurování na daném místû, ne-

du uhliãitého nejvût‰í.

bylo tedy napﬁíklad moÏné dílo bez náhrady kopií

Mechanismus vzniku po‰kození památky
Hlavním faktorem degradace sochy je pÛsobení
sráÏkové vody. Ta je jednak nutn˘m pﬁedpokladem

U takov˘ch soch tedy mÛÏeme rozli‰it dvû fáze
degradace:

pﬁemístit do interiéru nebo sochu celoroãnû zastﬁe‰it.

koroze ocele, jednak sama naru‰uje karbonátové

1. Bûhem první fáze dochází pouze k povrchové

pojivo, zvlá‰tû je-li zneãi‰tûna kyselinotvorn˘mi

degradaci bez vût‰ích ztrát materiálu (za pﬁedpo-

Shodli jsme se, Ïe uspokojiv˘ch v˘sledkÛ lze

oxidy. Dochází k postupnému vyplavování vápnité

kladu, Ïe byl odlitek vyroben kvalitnû, z dobrého

dosáhnout pouze maximální ochranou památky

sloÏky, coÏ vede ke sníÏení mechanick˘ch vlast-

materiálu a není umístûn na zcela nevhodném

pﬁed pÛsobením sráÏek. V opaãném pﬁípadû bu-

ností materiálu a rÛstu jeho porozity. Na jin˘ch

místû). Toto stadium se sv˘mi projevy do znaãné

de vysoce pravdûpodobné, Ïe bûhem nûkolika

místech mÛÏe docházet k opûtovné depozici vápe-

mír y podobá degradaci dûl zhotoven˘ch z kame-

málo let dojde korozí armatur y k opûtovnému

nat˘ch iontÛ v podobû povrchov˘ch krust. V zim-

ne.

otevﬁení materiálu opraveného odlitku. Alternativ-

ních mûsících dochází k destrukci pﬁi krystalizaci

2. Druhá fáze nastává, jakmile poklesne hod-

ní ﬁe‰ení, které by vyhovûlo v‰em poÏadavkÛm,

ledu v pórech a prasklinách materiálu. V‰echny ty-

nota pH v okolí armatury. V tu dobu dochází (ze-

totiÏ oprava sochy, její náhrada nov˘m odlitkem

to procesy mají pozitivní zpûtnou vazbu a dochází

jména pﬁi zavlhãení) k rychlé korozi armatury do-

s nekorodující armaturou a uloÏení pÛvodního dí-

k jejich následnému vzájemnému urychlování. Je

provázené rÛstem objemu korozních produktÛ.

la v interiéru, nebylo pro svoji finanãní nároãnost

patrné, Ïe právû sráÏkám nejvíce exponované par-

Vznikl˘ tlak se akumuluje, aÏ pﬁekoná soudrÏnost

pﬁijatelné. Po jednání v‰ech zúãastnûn˘ch stran

tie – aÈ uÏ se jedná o nohy Diany ãi jelínka, po kte-

okolní hmoty odlitku a dojde k jeho roztrÏení. Tím

bylo vybráno ﬁe‰ení, které doãasnû zabrání dal‰í

r˘ch stéká sráÏková voda z velké ãásti povrchu so-

se celá struktura je‰tû více otevﬁe povûtrnosti

rychlé korozi armatury a obnoví celistvost v˘tvar-

chy, nebo o pravou ruku Diany, na níÏ se dobﬁe

a proces degradace se v˘raznû urychlí. Brzy do-

ného pÛsobení plastiky ponechané v exteriéru.

drÏí sníh –, vykazovaly nejvût‰í po‰kození. K tomu-

jde k charakteristickému rozpraskání licího mate-

Kromû obvykl˘ch problémÛ se restaurování so-

to vlivu se je‰tû pﬁidává namáhání dynamické (na-

riálu, nevratn˘m ztrátám hmoty a tvarosloví. V ko-

chy Ar temidy v tomto pﬁípadû zkomplikovalo pﬁí-

pﬁíklad pﬁi poryvech vûtru), které pÛsobí nejvût‰í-

neãné fázi dojde k v˘raznému zeslabení armatury

tomností korozních produktÛ uvnitﬁ hmoty odlitku,

mi tlaky v relativnû tenk˘ch nohách Ar temidy.

a statickému naru‰ení díla.

jeÏ znaãnû zvût‰ovaly objem/obvod nûkter ˘ch

Sochu dále po‰kozoval porost li‰ejníkÛ a místy

Odlitek, vykazující po dlouhou dobu (napﬁíklad

ãástí sochy (zejména nohou) a v˘raznû deformo-

i mechÛ, které nejen vypadaly znaãnû neesteticky

mnoho desítek let) minimální nárÛst po‰kození,

valy proporce tûchto partií. Odstranûní produktÛ

a ru‰ivû, ale také v˘znamnû zvy‰ovaly a prodluÏo-

se tak bûhem nûkolika málo let mÛÏe dostat do

koroze bylo na nûkter˘ch místech pomûrnû obtíÏ-

valy povrchové zavlhãení a naru‰ovaly povrch ma-

stavu, kter ˘ hraniãí s moÏností jeho záchrany.

nû proveditelné, v nûkter ˘ch pﬁípadech (aniÏ by

teriálu mechanicky i chemicky. Po jejich odstranû-

Tento náhl˘ zvrat není pro kamenné památky ob-

do‰lo k po‰kození pÛvodního materiálu) dokonce

ní bylo moÏné na postiÏen˘ch místech pozorovat

vykl˘, a tak zjednodu‰en˘ pohled na odlitek jako

neproveditelné. ¤e‰iteln˘m problémem byla ob-

aÏ nûkolikamilimetrovou ztrátu hmoty.

na kamenn˘ objekt vede v první fázi degradace

nova znaãnû potﬁené modelace (zejména rukou

Armované odlitky nebo v˘dusky z materiálÛ po-

památky k zanedbání dostateãné pozornosti

Diany), ãi dokonce chybûjících ãástí odlitku (pa-

jen˘ch anorganick˘mi pojivy (hydraulická vápna,

a péãe o ni a v druhé fázi jiÏ k jejímu nevratnému

rÛÏky jelínka). Pro restaurování a zejména pro re-

cementy a pﬁíbuzná pojiva) jsou bohuÏel ãasto po-

po‰kození.

konstrukci tûchto ãástí bylo velkou v˘hodou, Ïe

suzovány stejn˘m zpÛsobem jako sochy zhotovené z kamene. Takov˘ pﬁístup je v‰ak neopodstatnûn˘ a v koneãném dÛsledku ‰kodliv˘. Na rozdíl

se nám podaﬁilo získat podrobnou fotodokumenTeoretick˘ pﬁístup k restaurování sochy Artemidy

taci sochy Versailleské Diany. Ta byla poﬁízena
8

pﬁímo v Louvru s ohledem na nejvíce po‰kozené

od kamenn˘ch dûl, vytvoﬁen˘ch ze stabilního pﬁí-

Pﬁi návrhu postupu restaurování jsme vycháze-

ãásti sochy z Konopi‰tû. V této souvislosti je tﬁe-

rodního materiálu „ovûﬁeného“ geologick˘m ãa-

li z nûkolika faktÛ charakteristick˘ch pro danou

ba zmínit skuteãnost, Ïe modelace konopi‰Èské

sem, pﬁedstavují v˘dusky a odlitky kombinaci ma-

památku:

teriálÛ antropogenních, jeÏ v ãase podléhají

1. Historická hodnota památky spoãívá z nej-

v˘znamn˘m chemick˘m zmûnám. Rychlost koroze

vût‰í ãásti v pouÏitém materiálu, ve zpÛsobu

■ Poznámky

armatury je v tûchto objektech nejprve do znaãné

a technologii zpracování, tedy v jeho formû. V˘-

8 Fotografie v Louvru laskavû zajistil J. Sekal.

míry zpomalena alkalickou reakcí okolního mate-

tvarn˘ obsah je v daném pﬁípadû v˘znamn˘ ménû
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Obr. 12. Konopi‰tû (okres Bene‰ov), zámeck˘ park, socha
bohynû Artemidy, detail, stav pﬁed restaurováním. (Foto
P. Kune‰)
Obr. 13. Konopi‰tû (okres Bene‰ov), zámeck˘ park, socha
bohynû Artemidy, detail, stav po restaurování. (Foto
P. Kune‰)

12

13

9

Artemidy je oproti mramorové so‰e z Louvru po-

v betonu prostﬁedkem pro její o‰etﬁení. Za úãe-

■ Poznámky

nûkud zjednodu‰ená. Hloubky modelace byly

lem dlouhodobé impregnace byly pouÏity pﬁedvr-

9 Pﬁípravek Ferokon firmy Aqua obnova staveb, s. r. o.

v podhledech (draperie) i na dal‰ích místech (na-

tané otvory a infuzní systém. Odhalené ãásti ar-

Zv˘‰ení pH je dosaÏeno organickou zásadou s vysok˘m

pﬁíklad vlasy) zﬁetelnû podmazány, aby se dal od-

matur byly odma‰tûny, peãlivû natﬁeny epoxidem

bodem varu (diethanolamin) rozpu‰tûnou v etanolu.

litek bez po‰kození vyjmout z formy.

a po zavadnutí byl do povrchu nátûru vtlaãen jem-

Funkãnost tohoto o‰etﬁení je omezena kvalitou impregna-

n˘ kﬁemenn˘ písek, a tím umoÏnûna adheze ná-

ce a stabilitou organické látky. Penetrace je zde znaãnû

Postup restaurování památky

sledujících vrstev tmelu. Po zatvrdnutí byl povrch

usnadnûna velmi nízkou viskozitou prostﬁedku (blízkou

Nejprve byly navûtralé ãásti lokálnû pﬁedzpev-

epoxidu odma‰tûn benzínem a sejmuté ãásti po

viskozitû etanolu). Diskutabilní zÛstává stabilita organické

nûny organokﬁemiãit˘m konsolidantem, socha

pﬁípadné úpravû lomov˘ch ploch bodovû pﬁilepe-

látky, která je závislá zejména na pÛsobení UV záﬁení, oxi-

staticky zaji‰tûna a po peãlivé dokumentaci

ny. U dílÛ, které pﬁiléhaly k o‰etﬁené armatuﬁe, byl

daãních dûjÛ a kysele reagujících látek. V‰echny tyto fak-

a oznaãení sejmuty velké, od armatury odtrÏené

k lepení pouÏit epoxid, na jin˘ch místech dále po-

tor y jsou ãásteãnû minimalizovány tím, Ïe je armatura

ãásti sochy v oblasti konãetin. Skulptura byla me-

psan˘ tmel. K opravû po‰kozen˘ch ãástí a dopl-

skryta pod vrstvou tmelu.

chanicky oãi‰tûna, pﬁiãemÏ do‰lo k odstranûní

nûní chybûjící modelace jsme navrhli tmel, kter˘

10 Ale‰ KUNCA, Vratislav TYDLITÁT, Pavel TESÁREK, Ro-

degradovan˘ch ãástí a uvolnûn˘ch pﬁedchozích

se po vytvrzení a vyzrání blíÏil sv˘mi fyzikálnû-che-

bert âERN¯, Pavla ROVNANÍKOVÁ: Studium vlhkostních

oprav. Mechanicky bylo odstranûno i biologické

mick˘mi vlastnostmi pÛvodnímu materiálu.

vlastností vápenn˘ch omítek s pucolánov˘mi pﬁísadami,

napadení – mechy a li‰ejníky, poté byla postiÏená

Z hmot, které jsou vhodné a dostupné pro náhra-

in: Sanace a rekonstrukce staveb, WTA, 2004;

místa lokálnû doãi‰tûna smûsí peroxidu vodíku

du historick˘ch hydraulick˘ch vápen, byla vybrána

C. FORTES-REVILLA, S. MARTÍNEZ-RAMÍREZ, M. T. BLANCO-

a amoniaku ve vodû. Povrch sochy byl oãi‰tûn

malta pojená vápnem s pﬁídavkem metakaolinu,

-VARELA: Modelling of slaked lime-metakaolin mortar en-

mûkk˘m kartáãem, coÏ vedlo k odstranûní barev-

jenÏ funguje jako latentnû hydraulická pﬁísada.

gineering characteristic in terms of process variables, in:

ného vápenného nátûru z míst s nedostateãnou

Metakaolin byl zvolen pro vynikající vlastnosti

Cement & Concrete Composites 28, 2006, s. 458–467;

adhezí. Mastné zneãi‰tûní povrchu bylo odmyto

malt s jeho pﬁídavkem a existenci exaktních dat

J. CABRERA, M. FRÍAS ROJAS: Mechanism of hydratation

tlakovou parou. Velká pozornost se musela vûno-

charakterizujících tyto malty.

Z mûﬁení vypl˘vá,

of the metakaolin-lime-water system, in: Cement and

vat po‰kozen˘m a odhalen˘m armaturám. Nejpr-

Ïe si dané malty zachovávají prody‰nost malt ãis-

Concrete Research 31, 2001, s. 177–182; J. CABRERA,

ve do‰lo k odstranûní kusÛ rzi a ztenãení povr-

tû vápenn˘ch pﬁi souãasném v˘razném nárÛstu

M. FRÍAS ROJAS: Influence of MK on the reaction kinetics

chov˘ch produktÛ koroze. Odhalené armatur y

mechanické pevnosti, odolnosti vÛãi krystalizaci

in MK/lime and MK-blended cement systems at 20 °C,

byly pﬁi nûkterém dﬁívûj‰ím zákroku natﬁeny aÏ

solí a vodû. Dal‰í v˘hodou takov˘ch smûsí je je-

in: Cement and Concrete Research 31, 2001,

centimetry silnou vrstvou vápenné ka‰e (kameni-

jich v˘borná zpracovatelnost – ve srovnání se

s.

vo nebylo v tomto materiálu nalezeno), jeÏ slouÏi-

smûsmi s pﬁídavkem por tlandského cementu je

S. PAGLIOLICO: Metakaolin as a pozzolanic microfiller for

la pravdûpodobnû k obnovû alkalické reakce

lze zpracovávat podstatnû déle; vykazují velkou

high-per formance mortars, in: Cement and concrete re-

v okolí armatur y, tedy k její konzervaci. Je zﬁej-

plasticitu a pﬁi dodrÏení vhodné distribuce kame-

search, Vol. 28, No. 6, 1998, s. 803–809.

mé, Ïe v˘sledn˘ tmel mûl mizivé mechanické

niva je moÏné naná‰et i pomûrnû silné vrstvy bez

vlastnosti a vytvoﬁil separaãní vrstvu mezi dal‰í

rizika jejich popraskání. Prané kﬁemenné písky by-

opravou a armaturou, která tak lokálnû ztratila

ly namíchány tak, aby se porozita v˘sledného ma-

svÛj smysl (nemohlo docházet k pﬁenosu napûtí

teriálu blíÏila porozitû zji‰tûné u originální hmoty.

z okolní hmoty na armaturu). Po oãi‰tûní násle-

Tato distribuce se v‰ak ve v˘sledku znaãnû li‰ila

dovalo hloubkové napu‰tûní korodující armatury

od distribuce kameniva pÛvodního materiálu, coÏ

10

519–527;

F.

CURCIO,
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Obr. 14. Konopi‰tû (okres Bene‰ov), zámeck˘ park, socha
bohynû Artemidy, detail, prÛbûh restaurování, konzervace
armatury infuzním systémem. (Foto P. Kune‰)
Obr. 15. Konopi‰tû (okres Bene‰ov), zámeck˘ park, socha
bohynû Artemidy, pﬁístﬁe‰ek chránící sochu mimo náv‰tûvní sezonu, podzim 2005. (Foto J. Tursk˘)

14

15

je vzhledem k odli‰nému zpÛsobu aplikace (mo-

pﬁípravek poskytující povrchu hydrofobní úpravu.

Podûkování

delace, respektive odlévání) snadno pochopitel-

Po‰kození betonového soklu sochy, jenÏ na povr-

Autoﬁi dûkují v‰em odborníkÛm, kteﬁí se prÛ-

né. Zpracovatelské, mechanické a dal‰í vlast-

chu imituje pemrlování, bylo opraveno obvykl˘m

zkumu a restaurování památky zúãastnili, zejmé-

nosti byly ovûﬁeny na modelov˘ch smûsích a byl

zpÛsobem cementov˘m tmelem a spárování me-

na PhDr. V. Nejedlému, PhDr. D. Mar tincové,

vybrán nejvhodnûj‰í pomûr vápna, metakaolinu

zi sochou a soklem vápenn˘m tmelem s pﬁídav-

Ing. K. Bayerovi, doc. Ing. M. Mar y‰kovi in me-

a pískÛ. Men‰í dosaÏené pevnosti tmelu oproti

kem metakaolinu.

moriam, RNDr. R. ·troufovi, ak. soch. J. Kaifo-

materiálu odlitku nejsou na závadu – pﬁi moÏném

szovi a váÏen˘m pánÛm J. Líbalovi a J. Sekalovi.

dal‰ím vzniku mechanického napûtí budou po-

Závûr

Upﬁímné podûkování náleÏí Ing. D. Michoinové za

‰kozeny nejprve opravy.

Aby bylo minimalizováno dlouhodobé zavlhãení

vlídnou pomoc pﬁi odborné recenzi textu.

Definice nové povrchové vrstvy vy‰la z docho-

a následné po‰kození památky mrazem, byla se

van˘ch povrchov˘ch úprav (charakter, barevnost)

správou zámku sjednána instalace demontova-

s dÛrazem na jejich funkãnost (bariéra pro sráÏ-

telného pﬁístﬁe‰ku, kter˘ sochu chrání proti povû-

ky, nositel hydrofobity). Z technologického hledis-

trnosti v období mimo náv‰tûvní sezonu. Byl také

ka bylo Ïádoucí zajistit, aby nová povrchová vrst-

doporuãen reÏim památky s dÛrazem na revizi

va splnila poÏadavky na pevnost blízkou pevnosti

hydrofobní úpravy sochy (napﬁíklad mûﬁením kon-

podkladu, malou porozitu a nasákavost, prody‰-

taktního úhlu vody) a její pﬁípadnou obnovu. Po

nost pro vodní páru, dobrou a trvalou adhezi

kontrole sochy na podzim 2006 byla domluvena

k podkladu a mûla rovnûÏ schopnost pﬁijmout

obnova hydrofobity na sezonu 2007. PﬁestoÏe

a dlouhodobû si uchovat hydrofobní úpravu. Tato

jsme cel˘ zákrok provedli s vûdomím, Ïe se jedná

vrstva také nesmûla pﬁíli‰ pﬁekr˘t a zmûnit cha-

o doãasnû funkãní ﬁe‰ení mnoho let zanedbané-

rakter zachovaného povrchu plastiky. Nakonec

ho problému, zv˘‰ená péãe v dal‰ích letech ne-

bylo rozhodnuto pouÏít obdobu vápenného into-

pochybnû prodlouÏí Ïivotnost této exponované

naca, kde byla ãást mramorové mouãky nahraze-

památky. Nesporn˘m pﬁínosem restaurátorského

na metakaolinem. Smûs se probarvila stabilními

zákroku bylo mimo jiné získání nov˘ch informací

anorganick˘mi pigmenty do vhodného tónu a pro

o historick˘ch materiálech a technologii jejich

zaji‰tûní poÏadovan˘ch vlastností (adheze, v˘-

zpracování. Socha, která byla je‰tû nedávno evi-

sledná pevnost, barevnost a dal‰í) se nejprve od-

dována jako terakotová (to znamená z vypálené

zkou‰ela. Povrchová úprava byla opakovanû na-

hlíny, a nutnû tedy nearmovaná), byla v prÛbûhu

ná‰ena

filcu

prÛzkumu interpretována jako armovan˘ v˘dusek

a dÛkladnû zatoãena s cílem vytvoﬁit tenk˘ aÏ

a bûhem restaurátorsk˘ch prací pﬁehodnocena

translucentní film s uzavﬁen˘m povrchem. Aby

na dílo sestavené ze samostatnû, vzhÛru noha-

nedo‰lo k úplnému vyschnutí zatvrdlé vrstvy

ma lit˘ch postav. V‰echny tﬁi uvedené technolo-

v horkém letním poãasí, byl povrch sochy ãásteã-

gie pﬁitom vyÏadují rozdílné zpracování, a to ne-

nû pﬁekryt PE fólií a opakovanû vlhãen. Po jedno-

jen po stránce ﬁemeslné a materiálové, ale také

mûsíãní technologické pauze, bûhem níÏ do‰lo

tvarové (sochaﬁské).

v

malém

mnoÏství

pomocí

k vyzrání povrchu, byl aplikován organokﬁemiãit˘
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