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I. Lokalizace památky
1. Okres: Brno - město
2. Obec: Brno
3. Bližší určení místa popisem: před kostelem Nanebevzetí Panny Marie
v Zábrdovicích, ul. Zábrdovická
4. Cíl záměru: památková obnova - restaurování
5. Rejstříkové číslo v ÚSKP: 23182/7-57
6. P.č.: 1138/1, k. ú. Zábrdovice

II. Údaje o památce
1. Předmět obnovy: socha Panny Marie Křtinské včetně soklu
2. Autor: neznámý
3. Datování: 1736
4. Materiál: mušlový vápenec/ sekání
5. Poslední restaurátorský zákrok: 1/2 80. let 20. stol., 2003
6. Vlastník: Město Brno
7. Investor: Město Brno
8. Termín prací: od r. 2020

III. Popis památky
Jedná se o monumentální sousoší Panny Marie s děťátkem na barokním
odstupňovaném soklu. Panna Marie je zobrazena s děťátkem na levé ruce,
korunou na hlavě a žezlem v pravé ruce. Celá kompozice působí velmi
dynamicky díky bohaté, splývající drapérii šatu a nařaseného pláště. Podnož
sochy tvoří oblačná základna s andílčími hlavami. Sokl je čtvercového

půdorysu, střední, tvarovaná část má na čelní straně vysekaný rám ve tvaru
zrcadla, v němž je umístěn nápis.

IV. Stav památky
V důsledku působení atmosférických vlivů a exhalací je povrch sochy i soklu
silně znečištěný mastnou špínou. V záhybech drapérie jsou černé sádrovcové
krusty, velké plochy jsou porostlé mikroflórou, zejména mechy a lišejníky.
Vizuálně znatelné jsou drobné, mechanicky způsobené defekty, kámen je
hloubkově zvětralý, zřetelné jsou doplňky a tmely z předchozích oprav.
Restaurování sochy završí celkovou obnovu prostoru před kostelem Nanebevzetí
Panny Marie.

V. Návrh postupu prací
V I. Etapě prací bude proveden průzkum včetně analýz zasolení.
Na základě výsledků předpokládáme následující postup prací:
Povrch sochy i soklu bude očištěn tlakovou vodou a mechanickou cestou za
pomoci mikrotryskání hliníkovou struskou, případně PVC granulátu. V případě
zvýšeného výskytu solí budou příslušné partie odsoleny. Následně bude
provedena revize druhotných tmelů. Po odstranění nevhodných plomb dojde
k opakovanému zpevnění kamene. Po vyzrání zpevňovačů bude doplněna
chybějící modelace umělým kamenem. Závěrem budou provedeny lokální
barevné retuše tmelů a hydrofobizace namáhaných ploch. Nápis na čelní straně
soklu nebude z důvodu nečitelnosti zvýrazňován. V případě zjištění hloubkové
degradace kamene po odstranění nečistot a mikroflóry lze povrch upravit
celoplošně nátěrem materiálem Prodexor.

VI. Materiály


suché mikrotryskání hliníkovou struskou, případně PVC granulátem



odsolení – destilovaná voda, buničitá vata



likvidace mikroflóry např. Algicid Plus fa Keim



zpevnění např. Silex OH fa Keim



injektáž např. KSA Remmers



doplněný umělý kámen, (ruka, křídla, drobné defekty) minerální pigmenty
– vše od fa Keim



hydrofobizace – např. Lotexan N fa Keim



případná aplikace nátěrové hmoty Prodexor (Strassevill), v případě
hloubkové degradace kamene

VII. Závěr
Cílem restaurátorské obnovy sochy je zastavení degradačních procesů, zlepšení
estetického vzhledu památky a završení obnovy předprostoru kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích.

