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RESTAUROVÁNÍ BRONZOVÉHO POMNÍKU 
MISTRA JANA HUSA

Andrej Šumbera

restaurátor uměleckých děl z kovu

Příspěvek popisuje průzkum a restaurování bronzového pomníku Jana 
Husa umístěného na Staroměstském náměstí v Praze. Cílem restau-
rátorského zásahu bylo prověřit a obnovit soudržnost bronzových 
dílů plastiky i stabilitu kamenných základů. V této souvislosti byla 
pozornost zaměřena na hodnocení účinnosti vnitřních spojovacích 
a konstrukčních prvků. Během restaurování bylo nutné nahradit 
původní železné šrouby novými z korozivzdorné oceli a doplnit některé 
další fixační díly. Pozornost byla věnována hodnocení stability patiny 
a zajištění účinné protikorozní ochrany kovového povrchu. Zvoleny 
byly postupy čištění tlakovou vodou i mechanicky pomocí ručních 
nástrojů. Vhodnou aplikací konzervačního mikrokrystalického vosku 
bylo docíleno sjednocení povrchu i obnovení výtvarného konceptu 
díla. Součástí postupu ošetření bylo rovněž čištění žulového podstavce. 
Prezentovány jsou též výsledky unikátního průzkumu z podzemních 
prostor pomníku, odhalující důmyslný stavební systém zajišťující sta-
bilitu nadzemní hmoty. Vzhledem k tomu, že byly zjištěny závady 
způsobující nadměrné hromadění vody v podzemních základech, bylo 
nutné zajistit odtok vody z dutin v podzemí a zabránit dalším průsa-
kům vody přes spáry pomníku. Uvedená opatření přispěla ke zlepšení 
kondice pomníku a k obnově jeho výtvarné a estetické hodnoty, která 
je neodmyslitelně spojena s historickým centrem města Prahy. 
Klíčová slova: restaurování, pomník, průzkum, podstavec

RESTORATION OF THE BRONZE JAN HUS MONUMENT 
The paper describes the survey and restoration of the bronze Jan Hus 
monument which is situated at the Old Town Square in Prague. The 
aim of the restoring intervention was to examine and renovate the 
compactness of the bronze parts of the sculpture, and also the stability 
of the stone foundations. In connection with this, the attention was 
turned to the evaluation of the effectivity of the inner connecting and 
construction elements. During the restoration, it was necessary to 
replace the original iron screws by new screws of stainless steel and add 
some other fixative parts. The attention was payed to the evaluation 
of the patina stability and the ensuring of an effective protection of 
the metal surface against corrosion. The process of pressure water 
cleaning and mechanical cleaning using hand tools were chosen. 
The surface unification and restoration of the art concept of the work 
were achieved by means of the right application of preservative 
microcrystalline wax. The cleaning of the granite pedestal was also a 
part of the treatment process. Furthermore, the results of the unique 
survey of the underground premises of the monument are presented, 
which reveal the ingenious construction system which ensured the 
stability of the above-ground substance. In view of the fact, that 
defects were discovered which cause an excessive accumulation of 
water in the underground foundations, it was necessary to ensure the 
draining of the water from the underground cavities and to prevent the 
further soaking of water through the monument joints. The mentioned 

Akad. soch Andrej Šumbera, Ph.D.  – sochař a restaurátor se zamě-
řením na artefakty z kovových materiálů; podílel se na restaurování 
nebo samostatně restauroval nejvýznačnější památky české historie, 
zabývá se rovněž dokumentací a rekonstrukcí historických zlatnic-
kých technik. (a.sumbera@volny.cz)

Pomník Mistra Jana Husa se nachází na Staroměstském náměstí v Praze 1 
a patří pod správu Galerie hlavního města Prahy. Bronzové sousoší na 
žulovém podstavci bylo vybudováno dle návrhu sochaře Ladislava 
Šalouna roku 1915 k pětistému výročí smrti mistra Jana Husa v Kost-
nici. Položení základního kamene proběhlo již v roce 1903.1 Současné 
restaurování bylo dokončeno v červnu roku 2015 k šestistému výročí 
a po sto letech existence pomníku. Jeho vnější plocha činí 135 m2, 
celková hmotnost 14 tun, pomník je smontován z cca 250 dílů. Sousoší 
tvoří kromě postavy Husa další skupiny postav – vpravo boží bojovníci, 
vlevo exulanti, vzadu naděje národa. 
Kamenná část má vnější plochu 450 m2, skládá se celkem z 210 žulových 
bloků o hmotnosti mnohdy až 5 tun, objem kamene vnějšího pláště 
je cca 250 m3, jeho celková hmotnost cca 800 tun
Podzemní část má plochu cca 250 m2, jedná se o dutinu základů 
zahloubených 3 m pod úroveň současného terénu. 

Obr. 1. Postava Mistra Jana Husa a poražený národ malý, stav pomníku
 před restaurováním / Condition of the monument before 
 restoration – the figure of Jan Hus and the defeated small nation

measures contributed to the improvement of the monument condition 
and to the renewal of its art and aesthetical value which is synonymous 
with the historical centre of the town of Prague. 
Key words: restoration, monument, survey, pedestal
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ZÁKLADNÍ CÍLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU

V první řadě bylo cílem restaurování zlepšení kondice pomníku v dlou-
hodobém horizontu jak z hlediska soudržnosti bronzových dílů plas-
tiky, tak stability kamenných základů. 
V části bronzového sousoší byla největším problémem soudržnost 
mezi jednotlivými díly. Propojení dílů je řešeno přírubami umístěnými 
na vnitřních okrajích odlitých dílů. Příruby na sebe přesně navazují 
a skrze ně byly vedeny železné spojovací šrouby. Vzhledem k jejich 
rozsáhlé korozi byl stav sousoší havarijní a výměna všech šroubů nutná.
V nadzemní kamenné stavbě situace nebyla na první pohled tak vážná, 
ale vyžadovala také zásah. Základní plocha je tvořena stupňovitými 
schody, na horní ploše se tyčí podstavec pro samotné bronzové sou-
soší. Tuto celkovou obrovskou váhu žulových bloků nesou stavební 
základy zahloubené až do původní gotické úrovně náměstí. Zatékání 
vody poškozenými spárami způsobovalo problémy při zamrznutí, kdy 
docházelo k mírnému posunu kamenných bloků. Postupem času by 
zatékání zapříčinilo další výraznější posuny bloků. Stále intenzivnější 
průtok vody do podzemí by poškodil zdivo a klenby dutých základů, 
jejichž narušení by ohrozilo stabilitu celé nadzemní části.  
Cílem bylo také citlivě vyčistit a konzervovat jak bronzové, tak kamenné 
plochy.

Obr. 2. Pohled na nápis  „Milujte se – Pravdy každému přejte“, stav 
 pomníku před restaurováním / Condition of the monument 
 before restoration – the view of the inscription „Milujte se – 
 Pravdy každému přejte“

Obr. 3. Pohled z vnitřku a vnějšku plastiky, stav před restaurováním
 Condition of the monument before restoration – the view from 
 inside and outside of the statue

Obr. 4. Sloupek podpírající postavu J. Husa – místo s největší zátěží
 Post which supports the figure of J. Hus – the place with the 
 biggest load

OBNOVA VNITŘNÍ KONSTRUKCE A SPOJŮ  

V rámci restaurátorských prací na pomníku Jana Husa bylo nutné 
vyměnit 6 000 železných šroubů spojující jednotlivé díly bronzové 
plastiky. Životnost původních šroubů byla již dávno „za zenitem“.
Vysoký počet spojovacích šroubů – každých 10 cm na montýrce2 – má 
více důvodů. Některá spojená místa kvůli tvaru a váze plastiky nepo-
chybně vykazují velké zatížení. Při řešení statiky a soudržnosti takového 
monumentu je vhodné spolehlivost spojů podpořit větším počtem 
šroubů, než by předpokládal pevnostní výpočet. Dalším důvodem je 
zabránění rozevírání spár v místech mezi spoji.  Zátěž spojů je umoc-
něna zvláště při teplotních výkyvech v různých lokalitách dle osvitu 
slunce, kdy prudké změny nastávají nezřídka i v průběhu 15 minut.  
Vnější návaznost bronzových dílů je díky správné technologii spojů 
a zkušenosti slévačů na pohled prakticky nepatrná. Hrany odlévaných 
dílů byly v místě spojů na vnější pohledové straně jemně navýšeny. 
Tímto „materiálem navíc“ byl prostor mezi spoji po smontování cize-
lérsky utemován (zaklepán do spáry). Plochy kolem montýrek byly 
mechanicky očištěny a konzervovány, aby nedocházelo k prostupu 
rzi štěrbinami na povrch.
Místo původně použitých šroubů o průměru 13 mm byl zvolen rozměr 
12 mm, aby šrouby lépe prošly otvorem bez poškození závitu. Délka 
šroubů je zpravidla 50 mm, což je potřebná délka pro spojení obou 
stěn montýrek s umístěnými podložkami a samotnou maticí. Nyní 
použitý nerezový materiál A21 je dostatečnou zárukou dlouhodobé 
funkce spojů. Jeho pevnostní a korozní odolnost je v řádu staletí, 
se slitinami mědi vykazuje dobrou vzájemnou snášenlivost z hlediska 
rizika galvanické koroze.  
Bronzové sousoší původně nemělo vnitřní podpůrnou konstrukci, 
smontované díly jsou vlastně samonosné. Samonosnost 14tunového 
pláště však nezaručuje odolnost proti značnému přetížení. Podpůrné 
zděné či betonové sloupky byly zhotoveny až na základě poznatku, 
k jakému zatížení dojde při pobytu většího počtu osob na ploše plas-
tiky. Přiklonili jsme se k variantě zhotovit nové z nerezového mate- 
riálu. Oproti zdivu či betonu má i v extrémních podmínkách prudkých 
výkyvů vlhkosti i teploty prakticky neomezenou trvanlivost. Byly pou-
žity trubky o průměru 250 mm a síle stěny 5 mm.  
Přístup do vnitřku bronzového sousoší byl umožněn díky původnímu 
montážnímu otvoru. Tato část bronzové modelace byla na závěr teh-
dejších prací přinýtována, zacizelována a plně tak splynula s okolní 
modelací. Lokalita byla odhalena až na základě studia stavební foto-
dokumentace.
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CELKOVÝ STAV VNĚJŠÍHO POVRCHU, ZÁKLADNÍ OČIŠTĚNÍ, 
VOLBA KONZERVACE 

Analýzy odebraných vzorků z 15 různých částí sousoší na vnějších 
i vnitřních plochách potvrdily shodné složení bronzové slitiny. Měření 
pomocí RFA2 vykazuje téměř shodné výsledky, je tedy pravděpodobné, 
že veškerý bronzový materiál o celkové hmotnosti 14 tun byl vyroben 
na zakázku a najednou. Složení bronzu se částečně liší oproti jiným 
bronzovým plastikám zhotoveným v Praze ve shodné době. Jedná 
se o tzv. světlý bronz s vyšším obsahem niklu (90–91 % Cu, 3–4 % Sn, 
2,5–3,5 % Zn, 2–3 % Ni). Světlejší tón je patrný na zkušebně obrouše-
ném povrchu montýrky. Slitina tohoto složení si udržuje pevnostní 
parametry, je houževnatá a méně křehká než běžné bronzové slitiny, 
což je významné při náročném způsobu řešení samonosné konstrukce 
plastiky. 
Původní způsob patinování povrchu bronzu není doložený, nicméně 
lze předpokládat, že byla použita obvyklá patina bronzu – tmavě 
hnědá.  Povrch se následně překryl konzervační vrstvou, obvykle na 
bázi včelího vosku. Lze předpokládat, že plastika byla v prvních třiceti 
letech existence pomníku konzervačně pravidelně udržována. 
Za dobu prakticky 40 let od posledního restaurování (po roce 1970) 
došlo k vytvoření měděnky na teplotně exponovaných místech, což je 
na většině povrchu – pohledově do středu náměstí. Tím byl estetický 
vjem plastiky výrazně změněn. Stav před současným restaurováním 
byl vizuálně rozporuplný. Plastika spíše působila jako kulisa s puncem 
stáří, dobře souznící se starobylostí historického centra Prahy a jejími 
měděnými střechami. Matná světle zelená plocha měděnky neměla 
dostatečnou reflexi světla, čímž modelaci nebylo možné dostatečně 
vnímat. Daný stav povrchu tak navozoval dojem určité beztvarosti 
plastiky. V zadní, méně exponované části se zachovala konzervace 
s černým povrchem docílená chemicky a s přidáním grafitu do konzer-
vační vrstvy. Tento povrch pochází z posledního restaurování kolem 
roku 1975. Tyto dvě části – zcela tmavá a matná světle zelená – byly 
pochopitelně v nevhodném kontrastu. 
Záměrem nyní provedené konzervace bylo především úspěšně řešit 
požadovanou dlouhodobou korozní stabilitu povrchu a vypořádat 
se i s otázkou výtvarnou (viz níže). Konzervace povrchu má zásadní vliv 
na ochranu samotného bronzového materiálu. Je třeba připomenout 
obvyklý korozní proces na povrchu bronzových plastik umístěných 
ve vnějším prostředí: z hlediska různých podmínek korozních dějů 
se zpočátku vytvářejí oxidy mědi a následně dle složení prostředí 
uhličitany nebo sírany mědi – tzv. měděnka. Tato zelenomodrá nebo 
zelenožlutá korozní vrstva může mít podobu ušlechtilé patiny (dobře 
zakotvená do podkladu, bez houbovité struktury). V dlouhodobém 
horizontu, v závislosti na podmínkách okolního prostředí (znečištění 
ovzduší, omývání povrchu srážkovou vodou apod.), chemickém složení 
kovové slitiny, tvaru a konstrukci objektu a dalších parametrů, dochází 
k  zvětšování objemu korozních vrstev, k  jejich nerovnoměrnému 
narůstání, pórovitosti a praskání. Charakter těchto korozních produktů 
neposkytuje potom kovovému materiálu dostatečnou ochrannou 
bariéru proti vnějšímu prostředí a dochází k jeho postupnému úbytku.  

MECHANICKÁ POŠKOZENÍ BRONZOVÉHO POVRCHU

Největším mechanickým poškozením plastiky bylo odlomení spodního 
lemu v délce 3,5 m v lokalitě směrem do náměstí. Důvodem bylo nej-
spíše přetížení plastiky vstupem většího počtu lidí na povrch plastiky.  
Odpadlá část se nezachovala. Chybějící část byla nyní namodelována 
přímo na sousoší v modelíně a zaformována.  Doplněná část je odlita 
z bronzu shodného složení, byla přivařena k celku, upravena cizelo-
váním a patinována tak, aby splynula s okolním povrchem. Chybějící 
část byla odlita ve slévárně v Horní Kalné. Sváření provedl pasíř Ivan 
Houska mladší. 

Obr. 5. Stav patiny před restaurováním / Condition of the surface –
 patina before restoration

Obr. 6. Poškozený spodní lem plastiky před restaurováním / Damaged 
 lower edge of the statue before restoration

Obr. 7. Spodní lem plastiky s navařeným lemem, který je kryt
 předsunutým kamenným blokem / Lower edge of the statue
 with welded edge which is covered with a forward stone block

Dalším poškozením jsou průstřely z květnového povstání. Dle roz-
místění a úhlu průstřelů lze předpokládat, že střelba byla vedena od 
Pařížské ulice. Průstřely byly opravené různým způsobem a různou 
kvalitou provedení. Nejvíce patrné jsou 4 průstřely v lokalitě Budouc-
nost – ve štítu za matkou. Byly opraveny nejspíše po druhé světové 
válce s možností pouze vnějšího přístupu bronzovými kužely. Ty byly 
do otvorů zaraženy, u povrchu zabroušeny a roztepány. 
Jako mírné poškození povrchu lze vnímat i otěr povrchu způsobený 
častou návštěvou turistů v místech snadného výstupu po sousoší. 
Plocha plastiky je snadno přístupná a do budoucna není možné tako-
vémuto konání zcela zabránit.
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KONZERVACE A SJEDNOCENÍ POVRCHU

Optimálním řešením konzervace s požadavky částečného sjedno-
cení povrchu plastiky, výtvarného vyznění a oživení vjemu modelace 
a zároveň zachování určitého puncu stáří byl rozumný kompromis. 
Retušování – odstranění černé patiny z roku 1975 by bylo velmi pro-
blematické, zrovna tak radikální zásah do plochy s měděnkou. Proto 
byly ponechány jak plochy s měděnkou, tak i zachovalé části s černou 
patinou. K částečnému sjednocení rozdílných povrchů došlo vhodným 
čištěním a správně zvoleným způsobem konzervace, který byl nej-
prve vyzkoušen na vybrané části sousoší. Základní vrstva konzervace 
mikrokrystalickým voskem Revax poměrně výrazně ztmavila plochy 
se světlou měděnkou. Tento efekt byl podpořen i díky tomu, že pod 
tenkou vrstvou měděnky se částečně zachovala tmavá vrstva úpravy 
z předcházejícího restaurování. Měděnka se nasycením konzervač-
ními vosky stala částečně transparentní. Finální vrstva tvrdšího a lépe 
leštitelného vosku docílila potřebnou reflexi povrchu a tím čitelnost 
modelace plastiky. 
Před samotnou konzervací byl povrch v průběhu našeho restaurování 
znovu důkladně vyčištěn a dobře vysušen. Důvodem byla potřeba 
kvalitního průniku konzervace i do pórů bronzu, protože i kvalitně 
odlitý bronz vždy vykazuje nežádoucí poréznost. To je důležité na 
celém povrchu plastiky, zejména v místech prohlubní modelace, kde se 
déle udržuje vlhkost a snáze ulpívá nečistota. Jedině takováto příprava 
povrchu před následnou konzervací zaručuje dlouhodobou odolnost 
konzervace vůči průniku vody do pórů. Vzhledem k předpokládanému 
častému setrvávání nečistot na celém povrchu plastiky, prokázanému 
naším dvouletým monitoringem, se tak zabrání kontaminaci nežádou-
cími chemickými látkami a zvýší se ochrana proti korozi.
Pro čištění povrchu před první vrstvou konzervace byl lokálně použit 
parní čistič o výkonu do třiceti barů, dále bylo přistoupeno k plošnému 
vyčištění povrchu horkovodním strojem s výkonem 200 barů při 80 °C 
a také tlakový vodní čistič s výkonem až 400 barů. Z pórů povrchu 
a poréznosti měděnky tak byla odstraněna mastnota a prachový spad 
kontaminovaný různými znečišťujícími látkami. Silné vrstvy měděnky 
byly opatrně redukovány kovovou špachtlí a bronzovými kartáči.
Kvalitní konzervace povrchu byla docílena mikrokrystalickým vos-
kem Revax, který byl nanesen ve více vrstvách, vždy v dostatečných 
časových odstupech – řádově týdny –, aby vosk nasákl do poréznosti 
povrchu. Tři až čtyři vrstvy byly naneseny v letních obdobích v suchém 
a teplém počasí v letech 2013 a 2014. 
Po zaschnutí prvního nátěrového systému byla aplikována závěrečná 
vrstva kompozice včelího a karnaubského vosku. Směs v poměru 3 : 2 
a rozpuštěná v benzinu byla obtížně leštitelná a vyžadovala teplotu 
povrchu pouze v rozmezí 24 až 28 °C. Výsledkem však je stabilní lesk 
i při vyšších teplotách povrchu. Správný poměr a způsob nanesení jsme 
určili po četných zkouškách. Finální vrstva má vyšší tvrdost a tepelnou 
odolnost, po rozleštění získal povrch přiměřený lesk. V předstihu jsme 
ověřili postup i aplikací na menších částech a především na postavě 
Husa již v létě 2014, abychom mohli odolnost posoudit i v delším časo-
vém úseku a po průběhu všech extrémních výkyvů teplot a vlhkosti 
daných všemi ročními obdobími. Uvedeným způsobem byly čištěny 
a konzervačně ošetřeny též oba bronzové flambony.
Taková závěrečná úprava povrchu je ve výběru různých typů konzer-
vace bronzových plastik v horní hranici životnosti. Přesto bude nutné 
zvolenou povrchovou úpravu každé dva roky kontrolovat a případně 
obnovit nátěr na potřebných místech v horizontu minimálně jednou 
za čtyři roky.
Konzervace je též důležitým faktorem při ochraně povrchu před spre-
jerským vandalismem. Ten pak lze díky konzervační vrstvě daleko lépe 
očistit. Dalším znečištěním může být mastnota či tekutiny, které na 
pomník házejí zejména opilci, či jim upadnou, když na pomník vylezou. 
Mezi další znečištění je nutno zařadit i umisťování svíček, byť je míněné 
v dobrém. Vosk ze svíčky se při ohřátí plastiky rozteče a posléze vpije 
i do povrchu kamene, kde vytváří tmavé těžko odstranitelné plochy. 

Obr. 8. Stav povrchu plastiky po konzervaci / Condition of the statue
 surface after conservation

Obr. 9. Postava Jana Husa po restaurování / The figure of Jan Hus 
 after restoration
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KONZERVACE VNITŘNÍHO POVRCHU

Po získaných poznatcích v průzkumové fázi restaurování bylo také při-
kročeno k celkové konzervaci vnitřního povrchu. V původním návrhu 
se tato konzervace neplánovala, ale důvodů k jejímu doplnění bylo 
několik. Šlo o celkovou stabilitu vnitřní plochy odlitků, která oproti 
vnějšímu povrchu není cizelérsky upravena. Nanesením dvou vrstev 
mikrokrystalického vosku Revax na celé vnitřní ploše došlo k uzavření 
porézního povrchu. Konzervace je důležitá i v místech spojů (viz kapi-
tola Obnova vnitřní konstrukce a spojů). Zde se nalézají různé typy 
měděnek a zejména zbytky korozních produktů železa v plochách 
mezi přírubami, které nelze odstranit. Výluhy v některých případech 
pronikaly štěrbinami spojů i na vnější povrch. 

ČIŠTĚNÍ POVRCHU KAMENE

Bylo přistoupeno k jemnému otryskání, které umožnilo postupovat 
lokálně dle stupně znečištění povrchu. Díky tomu nebyly plochy agre-
sivně obnaženy, ale zůstala zde část patiny.

PODZEMÍ POMNÍKU 

Podzemní část tvoří složitý stavební systém, jehož úkolem je zajistit 
stabilitu nadzemní stavby z kamenných bloků o váze 800 tun. Obrovská 
váha, ke které musíme přičíst i váhu vnitřní cihlové vyzdívky, musí mít 
pochopitelně kvalitní základy, zvláště v terénu s téměř třímetrovou 
navážkou. V historii náměstí je zaznamenáno dvakrát výrazné navýšení 
terénu. Souviselo vždy s novou architektonickou koncepcí náměstí, kdy 
bylo výhodné sutiny pracně neodvážet a navíc tím docílit i navýšení 
terénu kvůli povodním.
Za dané situace bylo při stavbě nutné základy zapustit do potřebné 
hloubky až pod vrstvu nestabilní navážky. Ta byla v celé ploše pomníku 
odstraněna a zhruba na původním gotickém terénu je odlita betonová 
nearmovaná deska o síle 70 cm. Na této betonové desce, která je 
téměř tři metry pod úrovní současného terénu, jsou vyzděny základy. 

Obr. 10. Konzervace povrchu uvnitř sochy / Conservation of the surface
 inside the statue

Obr. 11. Stav pomníku po konzervaci a restaurování – vnější a vnitřní  
 strana / Condition of the monument after conservation and 
 restoration – outer and inner sides

Obr. 12. Podzemí pomníku – stav před restaurováním; průchod 
 do vnitřního okruhu / Underground of the monument – 
 condition before restoration; the passage into the inner circuit

Do potřebné výšky byly vybudovány klenebním systémem z důvodu 
odlehčení této části. V podzemí tak vznikl prostor o rozloze 250 m2, 
rozdělený do vnějšího a vnitřního okruhu. Podzemní část je vyzděna 
včetně kleneb ze specielních nepálených komponentů – směsi vápna 
a strusky formované do tvaru cihly. Systém je neobyčejně kvalitně pro-
veden včetně pečlivého spárování ze stejné směsi a je zcela zachovalý.  
Kvalitu základů dokládá i zjištěný poznatek, že přes váhu nadzemní 
části pomníku, není patrné jakékoliv statické narušení pomníku. Jaký-
koliv posun zapříčiněný nestabilním podložím by se nepochybně 
projevil mírným zvlněním rozsáhlých horizontálních ploch ochozu 
a schodů, výraznými rozestupy přesně sesazených bloků a poškozením 
spár mezi nimi. Veškeré současné defekty a rozestoupení kamenných 
bloků soklu a ochozu souvisí pouze s nedostatečnou údržbou spár, do 
kterých zatékala voda. Ta při zamrznutí dokázala na mnoha místech 
posunout i pětitunovými bloky. 
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Podzemí bylo dlouhodobě ohrožováno zatékající vodou. Srážková 
voda pronikala do základů poškozenými spárami, z celkové vodo-
rovné plochy ochozu 230 m2 a plochy pod bronzovým sousoším cca 
75 m2. Průsak vody cihlovým a vápenným zdivem způsobil výluhy, 
které vytvořily nejen krápníky na stropech, ale i nepropustnou vápen-
nou krustu na celé podzemní ploše betonu, která nemá odvodnění. 
Původně se patrně počítalo s tím, že případná nashromážděná voda 
prosákne betonem do podloží. V době před restaurováním v důsledku 
zmíněné krusty již nebyl požadovaný průsak vody funkční. Plocha byla 
zaplavena až 15 cm vody podle nerovnosti terénu. V celém podzemním 
prostoru je téměř stoprocentní vlhkost, je bez výkyvů, což je určitě pří-
znivým faktorem. V základech se nalézá další dutina, je již v samotné 
nadzemní části soklu, přístupná však pouze z podzemní části skrze 
dva otvory ve stropě vnitřního okruhu.  Tato část je vybudována již 
z klasických pálených cihel. Celý podzemní areál je nepochybně zají-
mavou technologickou památkou. Proto jsme provedli pouze nezbytné 
zásahy a ponechali v nejvyšší možné míře vzniklé krápníky, stalaktity 
a dokonce i stalagnáty. 
Hlavní příčinou průsaku vody byly poškozené spáry na ploše ochozu. 
Místo toho, aby srážková voda z celkové plochy 300 m2 stékala vně do 
záhonu, z větší části prosakovala do podzemí. Zanedbatelný nebyl ani 
průsak vody z plochy přímo pod bronzovou plastikou, taktéž pokry-
tou kamennými bloky. Tam se voda dostane průtokem skrze otvory 
vyvrtané v bronzovém plášti v horizontálních prohlubních modelace, 
kde by se jinak tvořila jezírka. Voda místo toho, aby odtékala litinovými 
trubkami do bočního trativodu, před restaurováním zřejmě dlouho-
době neprůchodnými, pronikala poškozenými spárami bloků níže do 
cihlové vyzdívky podstavce sochy, která se průsakem poškozovala.  
Cílem tedy bylo omezit nežádoucí průnik vody do celé podzemní 
části a také redukovat průtok vody skrze cihlovou dutinu soklu. Obno-
vením vyspárování všech bloků, jak v ploše pod plastikou, tak i vně 
v ploše ochozu, provedené v létě a na podzim 2014, došlo k výraznému 
omezení průsaku do podzemí. Znatelné omezení průsaku vody je 
pozorovatelné již v závěru restaurátorských prací na jaře 2015, a to 
i přes předpokládanou setrvačnost průniku vody nashromážděné 
dlouhodobě v obrovském objemu zdiva. 
Při obnově kanalizace byl nejprve učiněn pokus pročistit trubky fré-
zovací tryskou s tlakovou vodou. I když tryska pronikla až 8 metrů 
do délky kanalizace, nebyl pokus úspěšný. Proto byly uskutečněny 
výkopové práce v bocích pomníku a zde nalezeno vyústění kanali-
zace 120 cm pod terénem. Trubky byly úspěšně pročištěny, protože 
frézovací tryska byla nyní vedena nejprve ve směru od zcela zanese-
ného vyústění kanalizace. U vyústění nebyl nalezen žádný prostor 
trativodu pro potřebné vsakování vody do okolního terénu. Ten byl 
patrně při různých pozdějších úpravách zničen a neobnoven. Byla 
proto vykopána jáma o objemu 2 m3 a zavezena štěrkem. U vyústění 
trubky byla ponechána dutina chráněná plastovým poklopem. Celý 
nový trativod byl překryt geotextilií v hloubce 100 cm pod terénem 
záhonu a zahrnut hlínou.

Odvodnění základové betonové desky:  K zajištění potřebného průsaku 
vody níže pod základy bylo zapotřebí očistit alespoň část plochy betonové 
desky od výše popsané krusty.  Ta byla odstraněna tzv. jehličkováním, 
avšak pouze ve středové části ploch chodeb, cca 60 % z celkové plochy. 
Po krajích chodeb byla ponechána krusta včetně stalagnátů. Očištěné 
plochy nyní dostatečně odvádějí nashromážděnou vodu. Krápníky na 
klenbách a výstupcích bočního zdiva byly ponechány zcela. Náš dvouletý 
monitoring podzemí nezaznamenal průnik vody zespodu, a to ani v období 
vysoké srážkové aktivity v létě 2013, kdy byl vyhlášen povodňový stav.
Celý podzemní prostor je přístupný pouze šachtou v záhonu a bude 
opět trvale uzavřen. Otvor byl nyní po zakončení restaurování zaklopen 
novou žulovou deskou, uzavřen mříží, překryt geotextilií a zahrnut 
půlmetrovou vrstvou hlíny do výšky terénu záhonu.

DOPORUČENÁ PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 

Bronzový povrch je potřeba každé dva roky zkontrolovat z hlediska stavu 
patiny a projevů koroze. V případě potřeby opatřit nátěrem shodného 
konzervačního vosku (viz kapitola Konzervace a sjednocení povrchu). 
Kamenné prvky alespoň jednou za tři roky rovněž prověřit, zejména hydro-
fobitu spár. V této souvislosti minimálně jednou za pět let obnovit hydrofo-
bizaci spár odzkoušeným prostředkem. V prostoru podzemí po deseti letech 
ověřit, zda provedená opatření proti zatékání vody jsou nadále funkční.

POZNÁMKY

1 Během průzkumu a restaurování nebyla nalezena měděná schránka 
 s olověnou kazetou od Františka Anýže, která měla být původně  
 vložena do základního kamene.
2 Montýrka – montovaný (šroubový) přírubový spoj dvou odlitků.
3 Označení pro nejpoužívanější korozivzdorný ocelový materiál.
4 Analýza chemického složení bronzové slitiny byla realizována v laboratoři 
 Puncovního úřadu metodou RFA (rentgenově fluorescenční analýza).
5 Obrazové přílohy – foto Andrej Šumbera
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Obr. 13. Podzemí pod pomníkem – stav před restaurováním; základová 
 deska zatopena 5–10 cm / Underground under the monument – 
condition before restoration; the base plate flooded at the height of 5–10 cm

Obr. 14. Pomník Mistra Jana Husa po restaurování v roce 2015 / The Jan 
 Hus monument after restoration in 2015


