
1. místo v krajském kole soutěže 
Památka roku 

kategorie „malá" - obnova do 2 mil. Kč
https://www.historickasidla.cz/cs/soutez-pamatka-roku-

2020/vyhodnoceni-souteze-pamatka-roku-2020.html -

Kroměříž



Sloup se sochou Panny Marie - Velké náměstí, p.č. 3075/1, k.ú. Kroměříž , č. ÚSKP: 

21444/7-6009,  očištění a nové zlacení sochy, I.ETAPA – rok 2020



Restaurátorský proces
1. Snímání novodobých vrstev zlacení
2. Očištění kamene - vodní pára, Cleaner FP (Remmers)
3. Zpevnění kamene - KSE 100(Remmers)
4. Plastické doplňky - Křemičité písky, bíly cement, vápno, akrylátová disperze 

(Kremer), sklářský tmel (Den Braven)
5. Příprava podkladu - Lněný olej (Umton), Polymerovaný lněný olej (Umton), 

Tepentýnový olej  (Umton)
6. Zlacení povrchu - Mixtion 3h, 12h (Kölner, Grac), chromová, kadmiová žluť, 

třívrstvé zlato plátkové 24kt (Grac)

Atributy
1. Demontáž
2. Restaurování atributů - základní a vrchní syntetický (alkydový) nátěr, mixtion, 
celopovrchové zlacení plátkové zlato 24kt.
3. Poškození atributů
4. Instalace
5. oplechování hlavice  - Remmers MB, Paraloid B72

Údaje o památce
2. Sloh/datování: baroko/1680
4. Rozměry: výška socha 240cm 
5. Předchozí známé rest. zásahy: památka byla již v minulosti několikrát 

opravovaná – období /r. 1716, 1723, 1832, 1975, 1998



Fotodokumentace z realizace prací 04/09 2020



Fotodokumentace z realizace prací 04/09 2020



Realizace akce 04/09 2020, finanční náklady 626 895,- Kč



Konečný stav po restaurování – 09/2020

1. místo v soutěži Památka roku 2020 – finanční odměna 50 000,- Kč, kategorie do 2 mil. Kč



Účast v krajském kole soutěže
Památka roku 

kategorie „malá" - obnova do 2 mil. Kč



Sloup se sochou Panny Marie - Velké náměstí, p.č. 3075/1, k.ú. 

Kroměříž , č. ÚSKP: 21444/7-6009,  restaurování soch světců a 

architektury sloupu, II.ETAPA – rok 2021 – původní stav



Fotodokumentace z realizace prací 04/09 2021



Fotodokumentace z realizace prací 04/09 2021



Sloup se sochou Panny Marie - Velké náměstí, p.č. 3075/1, k.ú. Kroměříž , č. ÚSKP: 21444/7-6009,  

restaurování soch světců a architektury sloupu, II.ETAPA – rok 2021

rok 2021 – stav po restaurování



Sloup se sochou Panny Marie v Kroměříži -

po mnoha letech opět restaurovaná kulturní památka

Mariánský sloup s postavami čtyř světců, byl zbudován po

morové epidemii řádící ve městě Kroměříž počátkem roku 1680.

Restaurátorské práce na Sloupu se sochou Panny Marie,

financované městem Kroměříž a dotačním Programem

regenerace městských památkových rezervací a městských

památkových zón, započaly v období pandemie covidové.

Po očištění a zlacení sochy Panny Marie v roce 2020, bylo v roce

2021 provedeno restaurování soch 4 světců a architektura

sloupu. Doplněný záměr restaurování umožnil restaurování

kovového oplocení, 4 ks lamp v rozích oplocení a kovových

atributů světců se zlacenými prvky.

Po provedených restaurátorských pracích se Sloup se sochou

Panny Marie stal dominantním prvkem historického centra na

Velkém náměstí v Kroměříži. Vzhledem k tomu, že město

navštíví velké množství turistů, stává se i místem, kde je možné

si odpočinout, relaxovat a vnímat krásy města. Přijeďte i vy a

přesvědčte se sami!Soutěž památka roku 2021 – kategorie do 2 mil. Kč


