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Údaje o památce
1. Kraj: Olomoucký
2. Obec: Řídeč
3. Název památky: Pomník padlým
4. Rejstříkové číslo v ÚSKP: památka místního významu
5. Vlastník: obec Řídeč
6. Autor:
7. Datace: 1918
8. Materiál: hořický pískovec
9. Rozměry: výška cca. 380 cm,
10. Předchozí známé restaurátorské zásahy: neznámé
11. Vyhotovení návrhu restaurátorských prací a posouzení stavu památky: 22. 11. 2016
12. Termín realizace: 2017

Popis památky
Pomník obětem války v letech 1914 – 1918 a 1938 – 1945 se nachází v parčíku v centru obce,
za pomníkem protéká místním potůček. Na vysokém kamenném bloku je z přední části
vysekaná postava padlého vojína, pod sochou je vsazena žulová deska s nápisem: „ na věčnou
paměť obětem války v letech 1914 – 1918 a 1938 – 1945“. Pomník stoji na mohutném
betonovém podstavci obložen lomovým kamenem.

Stav památky před obnovou
Stav památky ke dni 22. 11. 2016
Památka byla hodnocena na základě vizuálního průzkumu. Stav pískovcového bloku se
sochou vojína se nachází ve špatném, poškozeném stavu. Kámen je v přední části reliéfu se
sochou korodovaný a drolivý. Dříve byl natřenou okrovou barvou a pravděpodobně vodním
sklem, což způsobilo uzavření povrchu kamene a jeho destrukci, projevující se právě
drolením kamene. Ve spodní části se po celém povrchu nachází krusty a výkvěty solí pod
nimi je kámen zvětralý, původní autentický povrch chybí. Samotný reliéf je mechanicky
poškozený v obličejové části - chybí nos, na pravé ruce chybí palec, v celé ploše jsou drobné
mechanické poškození a výdroly kamene. Dále povrch kamene je biologicky napaden mechy
a lišejníky. Barevnost písmen na žulových deskách je opršelá, není dochována. Místy je
odhalený betonový podstavec, který je jinak krytý lomovým kamenem. Některé kameny jsou
volně položeny, spárování je uvolněné, dožité.

Postup prací












očištění povrchu kamene od biologického napadení - bylo provedeno pomocí
regulované tlakové vody, dočištění bylo provedeno nekovovými kartáči,
čištění tmavých depozitů a krust – tmavé depozity a krusty byly snímáni pomocí
chemické pasty na základě provedených zkoušek. Byly aplikovány buničinové zábaly
s 6% uhličitanem amonným, po naměkčení krust bylo provedeno mechanické
dočištění.
odsolování kamene – bylo provedeno formou zábalů v buničině.
hloubkové zpevnění poškozeného kamene organokřemičitými prostředky –
kámen byl konsolidován organokřemičitým zpevňovacím prostředkem Funcosil
Steinfestiger 300 (fa. Remmers).
odstranění dožitých vysprávek – bylo provedeno mechanicky pomocí dlátek.
doplnění chybějících částí a nevhodných starých dožitých doplňků směsí umělého
kamene - Plastické retuše byly provedeny minerálním tmelem na bázi bílého
cementu, křemičitého písku. Tmely byly modifikovány akrylátovou disperzí Sokrat
2802 (6%) a přírodními pigmenty (Bayferox). Plnivem tmelu byl křemitý kopaný
střelečský písek, drcený maletínský pískovec. Poměr pojivo - plnivo bylo v rozsahu
1: 3 až 1: 4.
čištění, leštění žulové nápisové desky a obnova barevnosti písma - bylo provedeno
stříbření písma a přeleštění žulové desky.

 rozebrání, čištění, osazení spodních části lomového kamene – bylo provedeno
lokálně rozebrání lomového zdiva, čištění, zpětné osazení.
 scelující barevné retuše – na závěr bylo provedena lokální retuš tmelů, byly použity
přírodními pigmenty (Bayferox) v 1,5% roztoku paraloidu v toluenu.
 hydrofobizace kamene – hydrofobizace kamene byla provedena přípravkem Imesta
IV 290.

Doporučený režim památky
Doporučujeme kontrolu památky a obnovu biocidního ošetření (proti mechům a lišejníkům)
jednou za 2 roky, obnovu hydrofobizace kamene jednou za 5 let. Doporučujeme veškeré
zásahy na památce v budoucnu konzultovat s restaurátorem památky.

Stav před obnovou – Pomník se nachází ve špatném, poškozeném stavu. Kámen je v přední části reliéfu korodovaný a drolivý. Dříve byl
natřenou okrovou barvou a pravděpodobně vodním sklem, což způsobilo uzavření povrchu kamene a jeho destrukci. Ve spodní části se po celém
povrchu nachází krusty, pod nimi je kámen zvětralý, drolivý a mechanicky poškozený.

Stav před obnovou - detail poškození nevhodným nátěrem, zasolením kamene a krustami.

Stav před obnovou - Poškozená pravá ruka vojína.

Stav po doplnění kamene a čištění.
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Stav po obnově.

Stav před obnovou písma.

Stav po obnově písma.

Stav po obnově.
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Stav po obnově.

