
 

  

Opis technického stavu a poškodení  
  

Objekt je vyrobený z kameňa pieskovca. Pamiatka sa nachádza na vrchole schodov vyrobených 

zo štiepaného pieskovca. Teleso objektu sa skladá z kamenných blokov spojených pomocou 

vápenno‐pieskovej malty, zo sokela, stĺpu, hlavice a sochy svätého Floriána. Na bočných 

stranách stĺpu sa nachádzajú reliéfové zobrazenia svätých spolu s ich atribútmi, sú to: sv. 

Mikuláš, sv. Donát a sv. Ondrej. Kamenný povrch bol opracovaný sochárskymi dlátami a 

náradím na leštenie za účelom dosiahnutia hladkého povrchu. Socha Floriána je 

polychrómovaná a pozlátená. Objekt je prekrytý strieškou z valcovaného plechu upevnenou 

na kovovej konštrukcii. Strieška je upevnená do hlavice pomocou zapustených konštrukčných 

prútov. Bordúra zastrešenia má podobu ozdobného pásu z plechu, ktorý ohraničuje striešku s 

prednej časti. Tento prvok má vysekané ozdobné ažúrové motívy a je pozlátený. Celá 

historická pamiatka je ohradená kovaným kovovým plotom upevneným v základoch, ktoré sú 

súčasťou schodov vedúcich ku kaplnke Objekt je voľne stojaci v exteriéry, umiestnený pri 

hlavnej ceste neďaleko od kostola Najsvätejšej Panny Márie v Hladovke.   

  

Pamiatka stojí na trávnatej ploche, ktorá je udržiavaná a upravovaná a v jej okolí sú vysoké 

stromy, ktorých koruny tienia neveľkú stavbu počas letného obdobia.  

  

V súčasnosti je dielo ohradené nízkym železným plotom. Stojí na vrchole schodov vyrobených 

z cementu a obložených naštiepaným pieskovcom. Vzhľadom na umiestnenie objektu majú 

naň vplyv všetky negatívne vonkajšie činitele, od atmosférických zrážok, cez teplotné výkyvy 

počasia, znečistenie vzduchu ako aj riziko zo strany mikroflóry. Pred priamym vplyvom zrážok 

objekt chráni zastrešenie.   

Zachovaný stav objektu poukazuje na nevyhnutnosť rýchleho zásahu reštaurátora. Kameň je 

degradovaný, nesúrodý, popraskaný, spojivo pieskovca je vymyté. Najvážnejšie poškodenia sú 

viditeľné v soklovej časti, kde sú dodatočne viditeľné zmeny vo farebnosti kameňa, spôsobené 

vplyvom mikroorganizmov. Vzniknuté poškodenia sú výsledkom negatívneho účinku vo vode 

rozpustných a kapilárne vzlínajúcich solí, sú spojené aj s účinkom dažďovej vody a 

premenlivých poveternostných podmienok, najmä veľkými výkyvmi teplôt. Blízkosť vegetácie 

sa pričinilo k rozvoju biologického znečistenia. Vyššie uvedené činitele mali negatívny vplyv aj 

na maliarsky náter, ktorý sa nachádza na kamennej soche aj na kovových elementoch.   

  

Polychrómia je uvoľnená, opadáva od podkladu a  je popraskaná. Na železných prvkoch sa 

objavujú lokálne ohniská korózie v podobe červenkastých vrstiev oxidu železitého.  
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4. NÁVRH NA REŠTAUROVANIE  
  
  

Hlavným cieľom reštaurátorských prác je prinavrátenie  estetických hodnôt 

historickej pamiatke a súčasne realizácia celkového technického reštaurovania. Taktiež 

je nevyhnutná ochrana objektu pred negatívnym vplyvom škodlivých činiteľov. Všetky 

postupy je nevyhnutné vykonávať s najvyššou opatrnosťou, najskôr reštaurátorskými 

skúškami s použitím profesionálnych materiálov s príslušnými technickými 

parametrami.   

V rámci technického reštaurovania je potrebné dielo odborne demontovať a 

previesť do reštaurátorského ateliéru. Prvoradým krokom bude doskúmanie farebných 

vrstiev a určenie primárnej polychrómie, jej stavu a rozsahu, prípadne odobratie jej 

vzorky za účelom chemického rozboru a stanovenia pôvodnej technológie. Až na 

základe výsledkov stratigrafie môže byť rozhodnuté o charaktere a rozsahu 

polychrómie.     

Dielo bude očistené od sekundárnych zásahov a mikrofloŕy, prípade potreby odsolené 

a jeho kamenná hmota bude konsolidovaná formou vákua. Následne je potrebné 

vyplniť tmelom poškodenia architektonickej ako aj sochárskej formy.  

Navyše sa predpokladá realizovať renovačné práce pri oplotení a schodoch.    

  

  

     Návrh postupu a technológie reštaurovania kultúrnej pamiatky  

  

Kamenné prvky  

  

1. Vypracovanie podrobnej fotodokumentácie stavu zachovaného stavu objektu pred 

reštaurovaním.   

2. Odborná demontáž diela a jeho prevezenie do reštaurátorského ateliéru.  

3. Stratigrafické výskumy maliarskych náterov a výskum spojív použitých farieb. Stanovenie 

pôvodnej farebnosti sochy .  

  

4. Mechanické očistenie povrchu kameňa pomocou mäkkých kefiek a štetcov od voľných vrstiev 

prachu a špiny.   
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5. Eliminovanie mikroflóry pomocou náteru soklovej časti kaplnky preparátom Imprägnierung  

  

BFA firmy Remmers alebo iným s rovnakými účinkami.   

  

6. Demontáž kovových prvkov.   

  

   

6. Očistenie celého povrchu kameňa pomocou vody s pridaním 1% povrchovo aktívneho  

prípravku (napr. Vulpex alebo  ekvivalentný) a prípadné dočistenie povrchu vodnou parou. 

Prípadné sfarbenia kameňa je možné odstrániť chemicky napr. obkladmi z celulózy: a 

oxidovanej vody alebo 5% kyseliny fluorovodíkovej alebo obkladmi z hydrogénuhličitanu 

amónneho. Chemickú metódu zvolíme na základe reštaurátorských skúšok. V prípade 

schváleného polychrómovania diela, je odstraňovanie sfarbenia kameňa bezpredmetné.  

7. Odsoľovanie sokla a podstavca metódou migrácie solí do buničitej papieroviny.   

  

8. Odstránenie nepôvodných, neskorších maliarskych náterov nachádzajúcich sa na soche.  

Je potrebné realizovať reštaurátorské skúšky za účelom výberu vhodnej metódy. Navrhuje 

sa použiť mechanické metódy s použitím skalpelov alebo kefiek, lokálne zintenzívnené 

chemickou metódou v podobe kombinácie rozpúšťadiel napr. Vitaf, Scansol alebo 

ekvivalentných. Originálnu polychrómiu je možné skúsiť očistiť: vodnou parou, vodou s 

pridaním detergentu (napr. Vulpex) alebo mechanicky pomocou  

polyuretánových špongií napr. Wishab alebo latexových napr. Cleanmaster.  

  

9. Vákuová impregnácia kameňa prípravkom na báze etylesteru kyseliny kremičitej KSE 300 

firmy Remmers.  

10. Praskliny v kameni po konzervácií navrhujem podľa potreby injektovať injektážnou  

maltou (PLM pasta, Mape‐antique F21), alebo injektážne lepiť pomocou epoxidovej živice.   

  

11. Po dôkladnom spevnení kamennej hmoty navrhujem dopĺňanie chýbajúcich častí  

vápenným tmelom (napr: Remmers Restauriermörtel), ktorý bude farebnosťou a štruktúrou 

identický s pôvodným kameňom. Pri dopĺňaní miest s väčším úbytkom, odporúčam použiť 

antikorovú armatúru. Za účelom zlepšenia adhézie tmelu k originálnemu materiálu je 

lokálne možné ako podklad použiť vrstvu akrylovej živice Haftfest od firmy Remmers (živica 

zriedená s destilovanou vodou v pomere 1:1). V prípade potreby je možné miesta tmelov 

farebne zjednotiť pomocou suchých prírodných pigmentov s organokremičitým spojivom.   

   



4 

13. Na farebné zjednotenie alebo  obnovenie pôvodných maliarskych náterov sa odporúča 

použiť minerálne pigmenty firmy Kremer s kremičitým alebo vápenným spojivom, v 

závislosti od výsledkov výskumov.   

  

14. Zlatenie prvkov sochárskej formy. Povrch pod zlatením musí byť vyrovnaný aj očistený a 

odmastený. Odporúča sa použiť systém Kölner instacoll, ktorý je určený na realizáciu 

zlatenia s vysokým leskom odolného voči atmosférickým činiteľom alebo ekvivalentný.  

Kamenné prvky zlátime plátkovým zlatom vo vhodne zvolenom odtieni.   

  

15. Pri montáži sa pätka stĺpa položí na odizolovaný podklad (asfaltová  lepenka – ipa, 

hydroizolácia – izolačná strierka). Lepenie navrhujem pomocou bieleho minerálneho 

lepidla na kameň.   

16. Vzhľadom na prekrytie povrchu vrstiev náterov a zastrešenie, ktoré chráni pred dažďovou 

vodou sa odporúča hydrofobizovať len vodorovné povrchy kameňa tam, kde existuje riziko 

prieniku dažďovej vody. Používame metódu náteru impregnačným prípravkom na báze 

silan‐siloxanov, napr. preparátom Funcosil WS firmy Remmers alebo jeho ekvivalentom.  

17. Očistenie schodov obkolesujúcich kaplnku hydrodynamickou metódou. Impregnácia 

kamenných schodov napr. impregnačným prípravkom pre pieskovec firmy Feda, Tenax 

alebo ekvivalentným.  

18. Vypracovanie dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác.  

  

  

  

Kovové prvky   

  

1. Demontáž zastrešenia: mechanické vykutie konštrukcie prostredníctvom odstránenia  

spojky, ktorá upevňuje elementy.  

  

2. Realizácia stratigrafických výskumov.   

  

3. Mechanické odstránenie neskorších náterov a efektov korózie z povrchu. Odporúča sa 

použitím metódu tryskania. Je nevyhnutné realizovať skúšky za účelom výberu vhodného  

abrazíva a použitého tlaku (okrem zlátenej bordúry).  

  

4. Zlátenú bordúru čistíme manuálne pomocou drobných kefiek s vlasmi zo skleneného 

vlákna alebo vlasmi z mäkkých farebných kovov. Na miestach ohnísk korózie použijeme  

inhibítory (napr. Tanina).  
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5. Realizácia procedúr, ktorých účelom je obnovenie pôvodnej podoby jednotlivých kovových 

elementov: vyrovnávanie, tvarovanie za studena. V prípade potreby odstránenia prasklín, 

či drobných trhlín sa odporúča konsolidovať kov zváraním   

v ochrannej atmosfére metódou MIG alebo TIG.  

  

6. Antikorózna ochrana, aplikovanie chlórkaučukových antikoróznych náterov (okrem 

zlátenej bordúry).   

  

7. Náter štruktúrnou farbou napr. Lowigraf od firmy Polifarb Dębica a povrchovou farbou  

Schill v príslušnej farbe (okrem zlátenej bordúry).  

  

8. Zlátenie bordúry. Povrch pod zlatením musí byť vyrovnaný aj očistený a odmastený. 

Odporúča sa použiť systém Kölner instacoll, ktorý je určený na realizáciu zlatenia s vysokým 

leskom odolného voči atmosférickým činiteľom alebo ekvivalentný. Bordúru  

zlátime plátkovým zlatom vo vhodne zvolenom odtieni.   

  

9. Montáž zastrešenia do otvorov nachádzajúcich sa v kamennej rímse. Konštrukciu 

montujeme do montážnej malty napr. Ceresit CX alebo ekvivalentnej.   

  

  

Kovové oplotenie  

  

    

1. Mechanické očistenie povrchu kovu od vrstiev prachu a špiny a efektov korózie.  

Odporúča sa povrch očistiť metódou pieskovania.     

  

2. Ochrana povrchu antikoróznym náterom (napr. chlórkaučukovým podkladom).  

  

3. Prekrytie oplotenia novým maliarskym náterom s vhodne zvoleným sfarbením. Odporúča 

sa používať farby od firmy Tikkurila, Hammerite alebo ekvivalentných. Výrobok má byť 

odolný voči účinkom atmosférických činiteľov, vhodný na použitie v exteriéri.   

  

  

  


