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1. Název akce:

Restaurování památníku padlých v I.SV a II.SV v Běštíně
2. Žadatel:
Obec Běštín, Běštín 28, 267 24 Hostomice
IČ 00509621
3. Evidenční číslo (čísla) válečného hrobu:
CZE2108-2873

4. Zdůvodnění nezbytnosti akce:
Obsahem akce je: Restaurování a oprava pietního místa
Nezbytnost akce: Narušené základy - objekt silně zavodněn

5. Technická zpráva
Základní údaje o válečném hrobu a popis:
Jedná se o pietní místo - pomník. Zbudovaný v 30. letech 20. století. Sekundárně osazen (přemístěno
v 60. letech minulého století) uprostřed návsi v centrální části, v blízkosti obecního úřadu. Bez ostatků.
Stručný popis: Jedná se o kamenný pomník ve tvaru stylizované stély ze žuly, s tympanonem na vrchu .
. Základ tvoří stupňovitá hmota z umělého kamene; na něm jsou vršeny dva kamenné schody; na nich
spočívá podhlavník. Podhlavník je na vrchní části profilovaný. V profilaci je zasazena trapéza, která
nese nápisovou desku z tmavé žuly. Na desce je nápis se jmény padlých, který je sekán v negativním
reliéfu. Písmo je zlacené. Tympanon je rámován kovovým prvkem, též zlaté barvy.
Prostor před památníkem je pojednán z umělého kamene s odvodňovacím vtokem. Celé pietní místo je
oploceno a plot se skládá z betonové podezdívky a dřevěného plaňkového-plotu. Vně pietního místa se
nacházejí dvě vzrostlé lípy; terén mírně svažitý. Zadní hranici pietního místa lemuje vodní tok (Řeřicha).
V popředí, před pietním místem,je instalován typický městský mobiliář (odpadkové koše, lavičky).
Deska nese nápis:
NA PAMÁTKU
PADLÝM VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 -1918
ANDĚL FRANT., ANDĚL JAN, ARNOŠT VÁCLAV, BULINA KAREL, CÍSAŘ ANT., DVOŘÁK FRANT., HAVLICE
BART., HOFMAN VÁCLAV, CHABINA JOS., HRKAL KAREL, JEŘÁBEK ANT:, KAREŠ KAREL, KLÁN ALOIS,
KRATOCHVÍL FRANT., KŘIKAVA KAREL, MORAVEC ANT.
.
MOTTL KAREL, POKORNÝ VÁCLAV, POPLSTEJN JAN, SKOPOVÝ VÁCLAV, SKOPOVÝ ANT., SUCHÝ JAN,
ŠLAJSNA VÁCLAV, ŠLAJSNA JOS., ŠMEJKAL FRANT., ŠMEJKAL BOH., ŠRAJN JOS., TÁBORSKÝ VÁCLAV,
TYR JOS, TYR VÁCLAV, VESELÝ VOJT., VITÁK VÁCLAV
ANR. REINER
ZASTŘELEN NACISTY
5. KVĚTNA 1945
JOS. MORAVECUBIT NACISTY
5. KVĚTNA 1945

Popis stávajícího stavu válečného hrobu:

Památník je dlouhodobě vystaven působení atmosférických vlivů,
což zásadním způsobem ovlivnilo barvu kamene a čitelnost textu.
Spodní betonová plošina: erodovaná, nese známky bionapadení (lišejníky, mechy, řasy),
místy kaverny, nese známky ďůlkové koroze (některé části upadávají).
Stav kamenných částí: eroze, známky bionapadení (lišejníky, mechy, řasy), místy
zrněnky, s lokálním úbytkem materiálu.
Text je nečitelný, místy s vypadanou kolorací.
Kovové prvky: kovový prvek na tympanonu chybí.
Základ pod památníkem silně zavodněný z důvodu uzavření přístupové části betonovou
cestičkou. Vlhkost prostupuje celým korpusem památníku, což má za následek praskání
těla památníku a zejména vypadávání částí i cementového spárování.
Spoje jednotlivých kamenných dílů jsou narušené; místy chybí spárování.
Oplocení: sokl na místech rozpraskaný, nese známky bionapadení, velké části chybí.
Plotová podezdívka vytváří bazénový efekt (voda se drží v místě památníku). Ocelová
konstrukce plotu zkorodována; dřevěné plaňky nesou lokální hniloby; praskliny;
povrchová barva se odlupuje.
Zeleň: dvě lípy, stav dobrý, lokálně vyžilý.
Obecní mobiliář: zkorodován, stav nedůstojný pietního místa.

Navrhovaný postup restaurování:
a/ Restaurování vlastního památníku

Plánovaný zákrok povede ke konzervaci památníku, nebudou prováděny akce k rehabilit
aci původního povrchu.
. ._.
Silnější vrstvy sekundáních depozit budou sejmuty chemicky
a dočištěny pomocí skalpelů a silonových kartáčů.
Praskliny budou injektovány injektážní směsí určenou ke spárování žuly.
Proti ztrátě pevnosti materiálu a vnikání vlhkosti bude památník ošetřen hydrofobickým
přípravkem.
Závěrečná zpráva bude obsahovat podrobný postup všech prováděných prací, se
znam použitých materiálů a technologií a list údrzby včetně plánu údržby.
Zbytky starých barevných depozit vně
písma budou sejmuty a dočištěny pomocí skalpelů a silonových kartáčů.
Písmo bude obnoveno barvou na kámen. V případě nestálého pvrchu bude podklad
zpevněn (přípravek Remmers KSE300)
Nápisová deska bude před čištěním zakryta.
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Nevhodné nánosy barev a vodního skla budou sejmuty v krajním případě
mikropískováním.
Uvolněné kusy budou vyjmuty a tělo památníku injektováno cementovou směsí.
Proti ztrátě pevnosti materiálu a vnikání vlhkosti bude památník nejprve zpevněn a
ošetřen hydrofobickým přípravkem (Remers).
Umělý kámen spodní části památníku bude tmelen, následně broušen a patinován.
Závěrečná zpráva bude obsahovat list údržby včetně plánu údržby pro budoucí
udržitelnost.
Kovový prvek na vrcholu tympanonu bude znovu vyroben, osazen na nerezové trny.
Povrch bude nazinkován a následně patinován v barvě písma (zlatá).
b/ Stavební úpravy památníku
Okolí základu bude odvodněno kamenným štěrkovým ložem, kdo kterého bude vsazena
perforovaná plastová hadice o průměru 100mm, která zajistí jak odvod vody, tak
odvětrávání základu. Oba konce hadice vytvoří smyčku, která bude ústit u blízkého
potoku Řeřicha. Betonový základ bude opláštěn nopovou folií.
Betonová cestička bude odstraněna a nahrazena štětovým ložem, do jehož středu budou
instalovány kamenné nášlapy (formátovaná žula). Odvodňovací vpusť bude zachována.
Staré oplocení bude kompletně demontováno a nahrazeno čtyřmi kamennými sloupky,
které vymezí pietní místo. Mezi těmito sloupky ze třech stran bude vsazen kovaný řetěz.
Vlastní kovaný řetěz bude nejprve zinkován a ošetřen kovářskou grafitovou barvou,
která bude povrchově zakonzervována (mikrokrystalický vosk).
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