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Návrh na restaurování k íže v obci Budim ice  
2019 

situace 

K íž je umíst n na st edové cest  h bitova na návsi v obci Budim ice, okres 
Nymburk. 
Je zhotoven z pískovcového soklu, který je v sou asnosti p et en, a litinového k íže. 
Korpus Krista je polychromovaný. 
Pískovcový sokl: výška 250 cm, ší ka 97 cm, hloubka 97 cm 
Litinový k íž: výška 180 cm 
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restaurátorský zám r 

Restaurátorský zásah bude proveden v souladu se sou asnou metodikou ústav
památkové pé e eské republiky. Restaurování si klade za cíl zachovat v maximální 
možné mí e hmotnou podstatu památky, v etn  stop stá í. Použité materiály a 
postupy budou konzultovány s investorem a technologem. Všechny zásahy do 
památky budou provedeny se snahou o maximální možnost jejich reverzibility. 
Definitivní postup prací bude proveden po vstupním pr zkumu p i zahájení prací. 

Cílem opravy je odstran ní nebo obnova mladších nát r  kamenného soklu, 
dopln ní defekt  v kameni a jeho konzervace. Kovové prvky budou zbaveny koroze 
a dožilých nát r , poté opat eny vhodným nát rem. Kristus bude polychromován 
malí skou technikou v barv  inkarnátu. Dopln ní ulomených litinových prvk  se 
nep edpokládá. Pokud by bylo žádoucí, je nutné k íž demontovat. 

    
sou asný stav objektu 

1. Povrch kamene pokrývá biologické napadení asami. 
2. Kámen je zne išt n tmavými depozity z atmosféry.  
3. Povrch kamene a betonu je p evrstven souvrstvím mladších nát r . 
4. V kameni je n kolik trhlin. V tšinou souvisí s korozí kovových prvk  a spárami. 
5. Degradace pískovce se lokáln  projevuje pískovat ním a šupinat ním.  
6. Litinový k íž je pokryt zkrakelovat lým mladším nát rem.  
7. Na litin  jsou již patrny projevy koroze. 
8. N které zdobné detaily litinového k íže jsou odlomeny. 

navrhovaný postup prací 

1.   O išt ní tlakovou párou s následným oplachem.  
2.   išt ní kamene pomocí fluoridové nebo rozpoušt dlové pasty. 
3.   P edzpevn ní nejvíce degradovaných ástí organok emi itým zpev ova em. 
4.   P ípadné mechanické do išt ní povrchu s použitím detergent  a tangenciálním   
      tryskáním. 
5.   Zpevn ní zv tralých partií kamene a povrchových úprav. 
6.   Injektáž a prolepení trhlin v kameni. 
7.   Dopln ní plastických defekt  minerálním ve hmot  probarveným tmelem. 
8.   Biocidní ošet ení povrchu kamene. 
9.   Hydrofobní ošet ení povrchu na plochách exponovaných dešti. 
10. Otryskání kovových prvk . 
11. Základový nát r o išt ných kov . 
12. Vrchní nát r kovových prvk  v odstínu ková ská er . 
13. Pozlacení korpusu Krista plátkovým zlatem 
14. Barevná retuš povrchu kamene a betonu.


