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Obnova   pomníku   padlým   v obci   Rašovice   

 
 

 
 
situace  
 
Pomník   je   umístěn   na   návsi   v parku   v obci   Rašovice,   okres   Nymburk.  
Pomník  je  zhotoven  z litého  terasa,  žulové  desky  s porcelánovými  fotografiemi  a           
dřevěného   plůtku,   který   chybí.  
 
restaurátorský   záměr  
 
Restaurátorský  zásah  bude  proveden  v souladu  se  současnou  metodikou  ústavů          
památkové  péče  České  republiky.  Restaurování  si  klade  za  cíl  zachovat  v maximální            
možné  míře  hmotnou  podstatu  památky,  včetně  stop  stáří.  Použité  materiály  a            
postupy  budou  konzultovány  s investorem  a  technologem.  Všechny  zásahy  do          
památky   budou   provedeny   se   snahou   o   maximální   možnost   jejich   reverzibility.  
 
Vzhledem  k rozsáhlým  rekonstrukcím  lze  zvolit  několik  přístupů  k obnově  pomníku.          
První  se  bude  snažit  zachovat  maximum  původních  prvků  a  doplnit  je  replikami             
zaniklých.  Druhý  přístup  může  doplnit  rekonstruované  části  novými  trvanlivějšími          
materiály  obdobných  vizuálních  kvalit.  (žula  Strzelin  apod.)  Třetí  možností  je           
kompletní  náhrada  za  nový  trvanlivý  materiál  obdobných  vizuálních  kvalit  (žula           
Strzelin   apod.),   který   bude   tvarovou   replikou   původního   pomníku.   
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současný   stav   objektu  
 
1. Pomník   má   narušené   základy   a   je   nahnutý.  
2. Chybí   původní   dřevěný   plůtek.  
3. Základy   plůtku   včetně   schodů   jsou   narušeny   a   jednotlivé   díly   jsou   dislokovány.  
4. Povrch   umělého   kamene   pokrývá   biologické   napadení   řasami   a   lišejníky.  
5. Kámen   je   znečištěn   tmavými   depozity   z atmosféry.   
6. V blocích   teracca   jsou   trhliny,   kterými   zatéká   do   kamene.  
7.  Nápisová  deska  je  uvolněná  a  chybí  na  ní  jeden  porcelánový  medailon  s              

fotografií.  
8. Písmo   má   dožilou   povrchovou   úpravu.  
9. Spárovací   malta   je   uvolněná.  
10. K narušení   základů   přispívá   i   nevhodná   výsadba   dřevin   u   pomníku.  

 
 
Navrhovaný   postup   prací   na   úplnou   rekonstrukci   pomníku  
 

- Odstranění   dřevin.*  
- Zaměření   pomníku.  
- Odvoz   zeminy   z pomníku.*  
- Likvidace   dožilého   teracca.*  
- Sejmutí  nápisové  desky  z pomníku,  oprava  písma  a  doplnění  chybějící  fotografie.           

(bude-li   investorem   dodána)  
- Rozebrání   samotné   stély   pomníku   (pokud   to   její   stav   dovolí).*  
- Vytvoření  nových  základů  plůtku  systémem  ztraceného  bednění  s ocelovým         

armováním,   a   to   do   hloubky   min.   80   cm.  
- Vytvoření  nového  základu  pro  stélu  pomníku,  min  80  cm  do  hloubky,  vyzdění             

z kvalitních  plných  cihel,  v horní  části  alespoň  30  cm  dlouhá  betonová  deska            
s kari-sítí.   (dle   situace   lze   alternativně   zvolit   i   betonový   monolit).  

- Zhotovení  pomníkové  stély  ze  žuly  s kamenickým  opracováním  (pemrlování         
s lemy).  

- Osazení   stély   na   hydroizolaci   zhotovenou   na   základové   desce.  
- Zhotovení  soklu  a  sloupků  plůtku  vč.  schůdků  a  přístupové  desky  ze žuly            

s kamenickým   opracováním   (pemrlování   s lemy).  
- Zhotovení   nového   plůtku   prověšený   kovaný   řetěz  
- Terénní   úpravy   okolí   pomníku.  
 
*   Bude   provedeno   vlastními   silami   zadavatele.  
 
 
V Nymburce,   15.   1.   2020  
 
 

             MgA.   Josef   Červinka  
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