
Příloha č. 2 Popis stávající situace a požadavky na provedení závazku 

 

Základní údaje o válečném hrobu 

Jedná se o symbolický pomník se sochou legionáře a mramorovou deskou se jmény padlých 

vojínů 1. světové války. Po obou stranách jsou menší desky na památku padlých občanů v 2. 

světové válce.  

Na všech třech výše uvedených žulových stélách jsou instalovány desky z leštěné žuly, na 

které jsou vytesána jména občanů obce Středokluky padlých v 1. a 2. světové válce, přičemž 

na deskách jsou uvedeny tyto nápisy:  

Na prostřední desce z leštěné žuly jsou vytesána jména 16 občanů obce Středokluky padlých 

v 1. světové válce:  

1914 – 1918  

PADLÝM VOJÍNŮM VĚNUJÍ MÍSTNÍ OBČANÉ 

BĚLSKÝ VRATISLAV    MAŘÍK JOSEF 

HALÍK ANTONÍN    PLEŠNER FRANTIŠEK 

KAJML VÁCLAV    ŠIMŮNEK BEDŘICH 

KAUCKÝ JOSEF    VOBORA JOSEF 

KOZEL JOSEF    VOJTĚCHOVSKÝ VÁCLAV 

KOZEL KAREL    ŠŮLA JOSEF 

KOZEL VÁCLAV    ZÁBRANSKÝ FRANTIŠEK 

KUKLA ANTONÍN     ZÁBRANSKÝ KAREL 

 

Na levé desce z leštěné žuly jsou vytesána jména 3 občanů obce Středokluky padlých ve 2. 

světové válce: 

           MARUŠ FRANTIŠEK  

         *19. 5. 1914 +7. 5. 1945  

   NA BARIKÁDÁCH V PRAZE 

           SIMON JOSEF  

        *9. 3. 1907 +16. 3. 1943  

  V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE OSVĚTIM 

         VONDRÁČEK ALOIS 

         *8. 6. 1926 +8. 1. 1945 

          JAKO PARTYZÁN NA SLOVENSKU 

 



Na pravé desce z leštěné žuly jsou vytesána jména 6 občanů obce Středokluky padlých ve 2. 

světové válce: 

        DNE 7. KVĚTNA 1945 PADLI  

           V BOJI S NĚMECKÝMI VRAHY SS  

    PŘI OSVOBOZENÍ  

   ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 

 

    HAVELKA LADISLAV 

     *21. 2. 1925 

           KÁCL VÁCLAV 

     *31. 1. 1923 

         KOMPIT VÁCLAV 

     *12. 12. 1928 

    ROZHON-ZÍMA ZDENĚK 

     *25. 3. 1924 

         RUSŇÁK VÁCLAV 

     *18. 12. 1928 

         TICHÝ LADISLAV 

     *2. 2. 1920 

 

Popis stávajícího stavu válečného hrobu 

Socha legionáře byla vytvořena ve 30. letech 20. stolení. Použitý materiál je tzv. Teraso – 

jedná se o tříděnou kamennou drť, písek a cement. Socha byla v roce 2011 restaurátorsky 

ošetřena ak. sochařem J. Pospíšilem. V této době viditelné trhliny převážně v horní části trupu 

figury byly injektovány a zafixovány nekorodujícími čepy. K zásadnímu rozlomení došlo 

v dolních končetinách postavy v oblasti kotníků. Dlouhodobé působení klimatických vlivů 

způsobovalo povrchově čitelné defekty. Na konci února 2013 došlo k pádu sochy a 

následnému rozlomení na několik částí.  

Torso sochy a dohledané fragmenty jsou v současné době uloženy v krytém prostoru. 

Podstavec sochy, který je vytvořen z umělého kamene je opatřen v horní ploše deskou 

zabraňující pronikání srážkové vody. Vzhledem k nevhodné technologii použité při vytvoření 

sochy a současnému stavu exponátu nebude další restaurování úspěšné. Z tohoto důvodu bude 

socha obnovena podle rekonstruovaného originálu. 

 



Předmětem zakázky jsou stavební opravy pomníku. Všechny činnosti v rámci realizace 

zakázky na sebe bezprostředně navazují.  

 

Popis cílového stavu s technickými údaji  

Rekonstrukce originálu sochy včetně podstavce – Při rekonstrukci sochy budou využity 

všechny dostupné fragmenty, po jejich sesazení na pomocné nosné konstrukci budou 

chybějící části doplněny snímatelným minerálním tmelem. Při tvorbě rekonstrukce originálu 

sochy československého legionáře bude zhotovena klínová forma, do které bude zhotoven 

výdusek z umělého kamene. Při průběhu dusání umělého kamene bude umístěna nosná 

konstrukce z nekorodujícího materiálu. Po vytvrzení umělého kamene, sejmuta klínová forma 

(sádro-lukoprenová, umožní přesný otisk). Povrch bude očištěn od separátoru a plasticky 

retušován. Podstavec sochy je vytvořen ze stejného materiálu jako socha. Původní nápisové 

desky z leštěného kamene budou respektovány a zpětně osazeny na původní podstavec.  

 

Zhotovení formy a výdusek kopie z umělého kamene - Na rekonstruovaný originál sochy 

se zhotoví klínová sádro-lukoprenová forma (předpokládaný rozměry 300x190 cm). 

Dokončená forma bude sejmuta po technologické přestávce a do připravené formy bude 

zhotoven výdusek z umělého kamene stejné struktury a barevnosti jako originál. V průběhu 

tvoření kopie bude vkládána do vrstev umělého kamene nekorodující kovová nosná armatura. 

Po vytvrzení výdusku kopie sochy bude postupně odstraněna klínová forma. Odformovaný 

výdusek kopie bude plasticky a barevně retušován. Stejným materiálem bude rekonstruován 

podstavec sochy, budou zhotoveny masivní desky a jejich následné sestavení na zděné jádro. 

 

Zhotovení obvodové podezdívky a balustrády – Stávající technicky dožilá obvodová 

podezdívka je staticky narušena a bude demontována. Vzhledem k velmi špatnému stavu 

dlažby z velkoformátových dlaždic na pietním místě budou všechny dlaždice a jejich zbytky i 

místní betonové vysprávky dlaždic vybourány. Podloží bude následně vybráno do hloubky 10 

cm, bude zhotoveno nové podloží ze zhutněného štěrkopísku a na upravené podloží bude do 

vápenocementového lože usazena nová dlažba z přírodní žuly. Stejně tak bude demontován 

stávající zkorodovaný kovový plot s pletivem a bude nahrazen kamennými prvky balustrády.  

 

Technologické řešení a materiál, který bude použit na opravu stávajícího symbolického 

válečného hrobu, je se zřetelem k omezení možnosti jeho odcizení nebo poškození, zejména 

umělý kámen a mrákotínská žula. 


