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Údaje o památce, o akci 

Údaje o památce 

Název památky:  Žulové a mramorové epitafy 

Umístění:  Kostel Všech Svatých v Kamenici nad Lipou 

Registrační číslo: 30212/3-3067 

Materiál:  žula, slivenecký mramor 

Datace:   1535 -1637 

Rozměry:  6 žulových, 2 mramorové desky o rozměrech 103 cm x 213 cm 

 
Návrh vypracoval: MgA. Jan Vodáček 
   Akademický sochař a restaurátor 
                                        Žižkova 458,  

394 68 Žirovnice  
                                        Tel.: 775 117 779 
                                     E-mail :  vodacek.jan@seznam.cz 
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Úvod 

Kostel všech svatých v Kamenici nad Lipou je původně ze 13. Století, v letech 1494 – 1438 

v držení františkánů, přestavěn v 15. a 16. Stol., věž přestavěna v 17. Stol., vyhořel r. 1560, 1771, 

1794, 1819. Jednolodní obdélný kostel s presbytářem nepravidelně uzavřeným třemi stranami 

pětiúhelníku, zevně s opěráky. Po severní straně presbytáře dvě obdélné sakristie s oratoří v patře. 

Po severní straně lodi dvě obdélné kaplové prostory po stranách předsíně, původně snad obydlí 

františkánů, s kůrem a oratoří v patře. Před západním průčelím hranolová věž v nižších patrech se 

střílnovými okénky, nejvýše s půlkruhovými okny, vrcholí cibulí. Z podvěží do kostela vede raně 

gotický hrotitý profilovaný portál z 3. Čtvrtiny 13. Stol. V jižní stěně okna hrotité bez kružeb, v severní 

stěně okna půlkruhově uzavřené.  
 Umělecké památky Čech, Academia, Praha 1977 - 1982 

Popis památky 

 Žulové a mramorové epitafy vložené do zdí v exteriéru presbytáře kostela Všech Svatých 

v Kamenici nad Lipou jsou vytvořeny zhruba o stejných rozměrech 105 x 210 cm. Jedná se o osm 

epitafů, které byly pracovně označeny římskými číslicemi I – VIII. Z nichž epitafy V. a VI. jsou 

vytvořeny ze sliveneckého mramoru a jsou umístěny v čele pilířů presbytáře. Ostatní epitafy jsou 

vytvořeny ze žuly. Náhrobní kameny jsou věnovány z pohledu diváka z pravé strany: Albrechtu 

Hejdovi z Poříce, Marii Anně Magdaléně Malovce z Lysov, Anně ze Lhotky, Janu staršímu Leskovci 

z Leskovce, Vilému Hejdovi z Poříče, Anně Magdaléně Vencelíkově z Malovic, Arnoštu Leskovci 

z Leskovce, Janu Malovci.  

Epitafy jsou vloženy do opěrných zdí presbytáře kostela, desky jsou zapuštěny a ukotveny 

kovovými trny do hmoty zdí.  Kamenné desky jsou ve spodní části propojeny s podezdívkou kostela, 

která je v některých částech tvořena žulovým obložením. Krajní náhrobní kameny jsou součástí 

balustrádového zábradlí. To uzavírá travnatý prostor za presbytářem kostela s litinovým křížem 

uprostřed. Všechny kamenné náhrobky jsou chráněny plechovou stříškou, v současné době 

v dezolátním stavu (nutné předělat). Nad plechovou stříškou je každý náhrobní kámen opatřen 

plechovou tabulkou s nápisem, pohledově z pravé strany: 

 

 I. Léta Páně 1551 v pátek před narozením Panny Marie umřel pan Albrecht Hejda z Pořice a na 

Dívčích Kopách. Všemohoucí bůh rač býti milostiv té duši 

 II. Léta páně 1597 na den sv. Vavřince v Pánu umřela urozená paní Maria Anna Magdaléna 

Malovce z Lysova na Kamenici a Chejnově, jejížto tělo tuto uctivě v Kristu Pánu jest pochováno 

 III. Léta Páně 1564 ve čtvrtek na den sv. Pankráce umřela jest urozená paní Anna ze Lhotky, 

mamželka Jana staršího z Leskovce a na Kamenici a tuto jest s dvěma vnučkami Annou a Magdalénou, 

dcerami pana Ladislava Vostrkovce z kralovic, pochována 

 IV. Léta Páně 1545 ve čtvrtek po sv. Bartoloměji umřel jest urozený a statečný rytíř pán Jan starší 

Leskovec z Leskovce a na Kamenici a tuto jest s dvěma vnučkami svými Annou a Magdalénou, dcerami 

pana Ladislava Vostrovce z Kralovic pochován 

 V. Léta Páně 1609 v pondělí po neděli Cantate urozený a statečný rytíř pán Vilém Hejda z Poříče 

a na Kralovicích život svůj dokonal, jehožto duši Pán Bůh milostiv být rač 
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 VI. Léta 1615 ve středu po sv. Matěji blahoslaveném v Pánu Bohu umřela Anna Magdaléna 

Vencelíkova z Malovic a Kamenici a Chejnově, jejížto tělo tuto odpočívá, očekávaje veselého vzkříšení 

z mrtvých a příští Spasitelova Krista Ježíši 

 VII. Léta páně 1535. Tuto leží urozený a statečný pán Arnošt Leskovec z Leskovce, pán na 

Cerekvici, který umřel druhý čtvrtek v postě 

 VIII. 1598 Jan Malovec 

Popis památky – charakteristika celkového poškození 

I. Epitaf Albrechta Hejdy z Pořice, 1551, žula 

Jedná se o jednoduché řešení žulového kamene s erbem zesnulého Albrechta Hejdy z Poříče. Erb 

kolem dokola lemuje nápisový rám – v současné době je z větší části nápis nečitelný. Z žulových 

náhrobních kamenů se z hlediska pevnosti a soudržnosti kamenného materiálu nachází tento epitaf 

v havarijním stavu. Povrchové vrstvy jsou z větší části nenávratně ztraceny povrchovou degradací. 

Tento vliv je násoben umístěním náhrobku na silně exponovaném místě směrem do vozovky. Dále se 

na stavu kamenného materiálu podílely předchozí opravy. Na povrchu jsou patrné nevyhovující 

plastické doplňky pojené pryskyřicemi. Na povrchu je na první pohled viditelná charakteristická 

degradace žuly s četnými šupinkami, trhlinkami prostupující do hmoty kamene. 

 

II. Epitaf Marie Anny Magdalény Malovce z Lysova, 1597, žula 

Epitaf zobrazuje zesnulou ležící Annu Magdalénu Malovce z Lysova z vrchu na lůžku s hlavou na 

polštáři. Celý výjev je orámován jednoduchým lemováním s velice nečitelným nápisem. Postava je 

zobrazena v jednoduché stylizaci ženské figury v šatech se sepjatýma rukama a erbem pohledově na 

pravé straně u nohou.  

Kamenný materiál v tomto případě nevykazuje výraznější známky degradace vyjma několika 

trhlinek.  V tomto případě je nejvýraznějším poškozením povrchové znečištění kamenného materiálu 

a silná krusta ve spodní části náhrobku spolu s biologickým napadením, řasami a lišejníky. U tohoto 

epitafu jsou patrné kovové kotvy na pravé straně kamene, které jej přitahují k pilíři presbytáře 

kostela.  

 

III. Epitaf Anny ze Lhotky 1564, žula 

Epitaf Anny ze Lhotky je jako jediný z  kamenů složen ze dvou kusů žuly spojený dvojicí kramlí. 

Vzhledem k absenci erbu zesnulé a tvarové disproporci spodní části náhrobku se jedná o doplněk. 

Původní vrchní část náhrobku je z jedné třetiny celé výšky tvořen nápisovým polem, které pokračuje 

ohraničením erbu do spodní části náhrobku. Kamenný materiál nevykazuje vážné známky poškození. 

Pouze povrchová degradace kamenného materiálu spolu s železitou skvrnou u horní hrany 

náhrobního kamene.  

 

IV. Epitaf Jan starší Leskovec z Leskovce, 1545, žula 

Kámen Jana staršího Leskovce z Leskovce je jedním z nejlépe dochovaných epitafů kostela. 

Zobrazuje erb zesnulého s nápisovým polem ve vrchní části probíhající ve formě lemu kolem erbu. 

Kamenný materiál nevykazuje žádné vážnější známky povrchové degradace. Pouze ve spodní části 

náhrobku je znatelné napadení lišejníky a mechy. 
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V. Epitaf Viléma Hejdy z Poříče, 1609, slivenecký mramor 

Tento epitaf Viléma Hejdy z Poříče spolu s dalším náhrobkem ze sliveneckého mramoru patří 

k umělecky a také řemeslně k nejvýraznějším kamenům kostela. Jemné reliéfní zpracování figury 

v brnění s hlavou spočívající na polštáři je velice precizně provedeno do zvoleného materiálu. Bohužel 

vlivem negativních vlivů se nachází oba epitafy provedené do sliveneckého mramoru ve velice 

kritickém stavu z hlediska degradace kamenného materiálu. Celý povrch kamene je protkaný celou 

řadou trhlinek prostupujících do hmoty kamene. Jedná se i o velké množství vlasových trhlinek, díky 

kterým je umožněno proniknutí vody do hmoty kamene. Výrazně je bohužel tento jev patrný na 

pravé ruce zobrazeného. Vzhledem k této skutečnosti hrozí v některých partiích k nenávratné ztrátě 

autentického kamenného materiálu. Dále jsou na celém povrchu znatelné zárodky mechů a řas 

z přilehlé travnaté plochy a stromů. Tyto známky biologického napadení výrazným způsobem 

napomáhají urychlení degradace. 

 

VI. Epitaf Anny Magdalény Vencelíkové z Malovic, 1615, slivenecký mramor 

Druhým epitafem ze sliveneckého mramoru je nádherný náhrobek Anny Magdalény Vencelíkové 

z Malovic, která je zde zobrazena v šatech s bohatým límcem se sepjatýma rukama na břiše a hlavou 

položenou na polštáři. U nohou figury jsou zobrazeny na obou stranách erby. Figura zesnulé je 

vložena do jemně zpracované architektury zakončené obloukem. Stav a rozrušení kamenného 

materiálu je v tomto případě velice výrazné, havarijní. V oblasti rukou se nachází kamenný materiál 

v kritickém stavu a hrozí jeho odpadnutí vlivem velkého množství trhlin po celém povrchu. Tyto 

trhliny jsou výrazně patrné v patii rukou, a spodní partii. Dále pak na bocích kamenného bloku, kde je 

vidět jak trhliny prostupují do velké hloubky bloku. Stejným způsobem jako u výše zmíněného 

náhrobku tak i zde je ve spodní části kamenného materiálu znatelné výrazné napadení mechy a 

lišejníky. 

 

VII. Epitaf Arnošta Leskovce z Leskovce, 1535, žula 

Epitaf Arnošta Leskovce z Leskovce vyobrazuje půlfiguru zesnulého v brnění s mečem v ruce u 

pasu. Jedná se o stylizované zobrazení figury, které je dané typem zvoleného materiálu, žuly. Figura 

je zde zobrazena ve vrchní polovině náhrobku, kdy spodní část sloužila jako nápisové pole. Kamenný 

materiál je v tomto případě časem povrchově opotřebovaný stejně tak jako u ostatních žulových 

náhrobků bez výraznějších poruch kamenného materiálu.   

 

VIII.  Epitaf Jana Malovce, 1598, žula 

Posledním kamenem je stylizované zobrazení Jana Malovce v brnění. Jedná se o figuru v brnění 

s hlavou na polštáři. Ruce jsou podél těla v rukavicích. U levé nohy zobrazeného se nachází erb 

zesnulého. V tomto případě je kamenný materiál velice kompaktní, bez výraznějšího poškození a 

degradace. Vzhledem k jeho umístění na kraji presbytáře kostela je zde patrná větší míra znečištění 

povrchu reliéfu. Nečistoty jsou vlivem povrchové degradace vpité do kamenného materiálu. 

Restaurátorský průzkum 

 Během dosavadních prací byl proveden pouze předběžný restaurátorský průzkum, který se 

soustředil na popis a prvotní posouzení stavu jednotlivých epitafů v exteriéru presbytáře kostela 

Všech Svatých v Kamenici nad Lipou. Součástí restaurátorského průzkumu budou provedeny a 

následně vyhodnoceny zkoušky čištění. Dle dochovaného stavu kamenného materiálu bude 
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upřesněna míra, způsob a druh konsolidačního prostředku a následné konzervace. V rámci 

restaurátorského průzkumu bude upřesněno materiálové složení plastických doplňků. Všechny 

prostředky a metody budou aplikovány v souladu se zákonem 20/1987 sb. O státní památkové péči. 

Restaurátorský záměr 

 Celá koncepce restaurování vychází především z daného stavu použitého kamenného 

materiálu, žuly a sliveneckého mramoru. Velice kritický, havarijní stav použitého materiálu je zcela 

zjevný u obou náhrobků ze sliveneckého mramoru (náhrobky V. a VI.) a žulového náhrobku 

(náhrobek I.). Stěžejním bodem restaurátorského zákroku bude u těchto epitafů konsolidace 

degradovaného kamenného materiálu a jeho závěrečná konzervace, tak aby došlo k zajištění 

současného stavu narušené povrchové modelace. Již posouzením počátečního stavu památky vyplývá 

složitý a časově náročný postup restaurátorských prací. 

Restaurátorským záměrem proto bude celková rehabilitace sochařské památky, jak z hlediska 

sochařského, výtvarného a estetického tak především z hlediska zajištění sochařské památky 

spojením a zajištěním jednotlivých trhlinkami oddělených degradovaných částí a tektonických trhlin, 

v nejnutnějším případě za použití podpůrných nerezových čepů. Dále se jedná o ošetření kamenného 

materiálu, lokálního odsolení, odstranění povrchového znečištění a nevyhovujících tmelů 

předchozího restaurátorského zásahu. Chybějící části modelace reliéfu budou analyticky doplněny 

v návaznosti na dochovaný celek.  

    Doplňky budou provedeny z umělého kamene a tmelů tak, aby strukturou i barevností 

odpovídaly co nejvíce původnímu materiálu. Doplnění chybějících částí bude provedeno do té míry, 

aby byla sochařská památka obnovena jak z hlediska užitné funkce, tak i po stránce sochařské a 

estetické. Současně však budou ponechány znaky stáří jako povrchové opotřebení reliéfu, či drobná 

poškození mechanického charakteru, které nenarušují celkový vzhled památky. Vzhledem ke stavu 

dochované modelace reliéfů by bylo vhodné provést plastické doplnění muzeálním způsobem. 

V rámci procesu restaurování bude nutné provést výměnu plechových stříšek nad náhrobními 

kameny, dále bude nutné provést úpravu terénu v bezprostřední blízkosti náhrobků, které je z části 

tvořen kamenným obkladem podezdívky kostela.  

  

Návrh restaurátorského postupu 

   Proces restaurování bude rozdělen do několika základních etap, které budou řešit příslušnou 

problematiku. Během jednotlivých etap restaurátorského procesu bude památka průběžně 

dokumentována, jak popisem tak fotograficky.  

Etapa prekonsolidace: 

 Z důvodu vysoké povrchové degradace kamenného materiálu u náhrobků I., V., VI., bude 

nutné před započetím etapy čištění přikročit k prekonsolidaci kamenného materiálu vhodným 

konsolidačním prostředkem. 

Etapa čištění: 

    Povrchové nečistoty, jako cementové tmely malta budou odstraněny mechanicky, v plném 

rozsahu, kdy budou z povrchu kamenného materiálu sejmuty všechny druhotné plastické doplňky 

nevyhovující svým materiálovým složením a barevností.  
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Etapa čištění bude zahrnovat čištění vodou, parou, popřípadě budou provedeny zábaly. Na 

základě vyhodnocení restaurátorského průzkumu a stavu památky bude zváženo lokální použití 

chemického čištění, které umožní specificky znečištěnou část ošetřit požadovaným způsobem. Celá 

etapa čištění bude provedena s ohledem na stávající stav kamenného materiálu. 

Pro úplné dokončení etapy čištění bude po dokončení etapy čištění proveden zábal 

destilovanou vodou. Zábalem dojde k odstranění přebytečných povrchových solí, popřípadě zbylých 

látek po chemickém čištění. Odstraněním těchto látek dojde k uvolnění povrchu kamene a tím bude 

umožněna lepší penetrace konsolidačního prostředku do hmoty kamene. 

Konsolidace degradovaného kamenného materiálu  

Stěžejní etapou bude konsolidace kamenného materiálu u epitafů I., V., VI. Cílem 

konsolidačního procesu bude nutné obnovení pevnosti a soudržnosti kamenného materiálu a 

nahrazení absentovaného pojiva ve hmotě kamene, tak aby již dále nedocházelo k jeho úbytku.  

Proces konsolidace musí probíhat v teplotně příznivých podmínkách, aby došlo k optimálnímu vyzrání 

konsolidačních prostředků. 

Vnitřní stavba a struktura kamene, kromě lokálních trhlin, není narušena, a proto není 

potřeba, u ostatních epitafů kámen hloubkově zpevňovat. Konsolidace jemných tektonických trhlin 

bude probíhat injektáží nízkomolekulární pryskyřicí, tak aby byla podpořena celková pevnost a 

stabilita silně rozrušených partií. Dle potřeby bude na extrémně degradované části proces 

konsolidace upraven nebo několikrát opakován. 

Rekonstrukce chybějících částí a plastické doplnění 

       Pro zhotovení směsi tmelů a doplňků bude vybrán vhodný materiál podobného složení jako 

originální kámen nadrcený na potřebné frakce. Jako nejvhodnější doporučuji minerální směs 

s cementovým pojivem. Tmely a doplňky menšího rozsahu budou nanášeny přímo na konsolidovaný 

materiál, případně budou na některých místech použity nekorodující armatury. Po vytvrdnutí budou 

plastické doplňky mechanicky opracovány do potřebného tvaru a struktury.  

Vzhledem k dochovanému stavu modelace jednotlivých epitafů bych se přikláněl v tomto 

případě provést plastické doplnění muzeálním způsobem – pod tvar. Použitím tohoto způsobu 

plastického doplnění bude respektován současný stav dochované modelace a formou analogie budou 

vhodnými minerálními tmely doplněny chybějící části modelace.  

Pro vyplnění uvolněných, chybějících spár mezi jednotlivými kameny a částí architektury 

kostela bude připraven vhodný minerální tmel, který bude také ve hmotě probarven pigmenty do 

požadované barevnosti. 

Barevná retuš, barevné sjednocení 

Přestože budou plastické doplňky lokálně probarveny tak, aby nepůsobily rušivým dojmem, 

bude zřejmě nutné provést lokální barevnou patinu, kdy bude provedeno vizuální scelení plastických 

doplňků sochařské památky, tak aby nepůsobily rušivě a bylo dosaženo vizuální jednoty povrchu a 

zároveň byly ponechány všechny znaky stáří a dochované patiny kamenného materiálu.  

Pokud bude nezbytně nutné provést barevné retuše na původních částech sochařské 

památky, bude provedena takovým způsobem, aby byly respektovány všeobecné restaurátorské 

zásady, s ohledem na reverzibilitu barevné vrstvy. 
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Závěrečná povrchová úprava  

Závěrem restaurátorského procesu bude povrch kamene ošetřen vhodným hydrofobizačním 

prostředkem, který bude svým složením splňovat nároky ve vztahu k použitému konsolidačnímu 

prostředku. 

Restaurátorská zpráva 

Restaurátorská zpráva a fotodokumentace bude zpracována ve smyslu §14, zák.20/87Sb. v 

rozsahu, který plně postihne všechny postupy a zásahy, které budou prováděny na památce. Vedle 

klasické podoby bude restaurátorská zpráva zpracována na CD spolu s veškerou fotodokumentací. 

Závěr: 
Všechny navrhované etapy v rámci restaurátorského procesu budou prováděny individuálně 

ve vztahu k víše uvedené památce. Správnou aplikací a dodržením všech nutných technologických 

pauz budou použité materiály a provedené úkony přispívat k rehabilitaci degradovaného kamenného 

materiálu a estetického vyznění tohoto díla.   

 

 

 

V Žirovnici Dne 1. 3. 2012 

 

 

 

 

MgA. Jan Vodáček  
Akademický sochař a restaurátor  

Žižkova 458, Žirovnice 394 68  

 Tel: + 420 775 117 779  

 E-mail: vodacek.jan@seznam.cz      
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Výběr realizovaných prací 

 2011 Restaurování kamenných prvků domu na Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči č. p. 18 

 2011 Restaurování štukového stropu s motivem zrcadla s prolamovaným rámem, Náměstí 

Zachariáše z Hradce, Telč č. p. 18 

 2011 Restaurování hlavního portálu s reliéfem sedícího Krista a dvojicí andělů kostela sv. 

Bartoloměje, Křešín, okres Pelhřimov   

Realizace pro firmu Archetypa 

 2010 Rekonstrukce sochy Putii, součást sochy sv. Jana Nepomuckého, Pecka  

 2009 Restaurování Portálu se sochou anděla, pískovec, štuk, Liliová 13, Praha 1 

 2009 Kopie barokní vázy na atice Kaiseršteinského paláce, pískovec,  

Malostranské náměstí, Praha 1  

Realizace studijních prací na Akademii výtvarných umění v Praze 

 2009 Restaurování torza, rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého, Chrámce, Okres most  

 2009 Restaurování modelu Muže v drátěné košili, štuk  

 2008 Restaurování sochy sv. Josefa se soklovou architekturou, Seménkovice, okres Louny 

 2006 – 2008 Restaurování Šítkovské věže, Smetanovo nábřeží Praha 1, pískovec 

 2007 Restaurování smuteční plastiky Oklamaná, sádra, Národní technické muzeum Praha 

 2007 Restaurování sousoší Adama a Evy, Arcidiecézní muzeum v Olomouci  

 2007 Restaurování sochy Hypnose, řeckého boha spánku, sádra, muzeum Antického umění 

v Hostinném  

 2006 Restaurování sádrového modelu Rudolfina, Národní technické muzeum v Praze  

 Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha 1: 

  2005 Restaurování sloupu se sochou Krista Ecce homo, pískovec 

  2005  Sloup se sochou sv. Norberta, pískovec  

  2007 Socha sv. Adriana, pískovec  

 2002 – 2003 Restaurování Valtické kolonády, vápenec, umělý kámen 
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Příslušná oprávnění 
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Fotodokumentace – Stav před restaurováním 
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Epitaf Albrechta Hejdy z Pořice, 1551, žula 

Epitaf Marie Anny Magdalény Malovce z Lysova, 1597, žula 

Epitaf Viléma Hejdy z Poříče, 1609, slivenecký mramor 

Epitaf Anny Magdalény Vencelíkové z Malovic, 1615, slivenecký mramor 
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Epitaf Viléma Hejdy z Poříče, 1609, slivenecký mramor 

Epitaf Anny ze Lhotky 1564, žula 

Epitaf Jan starší Leskovec z Leskovce, 1545, žula 
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Epitaf Arnošta Leskovce z Leskovce, 1535, žula 

Epitaf Jana Malovce, 1598, žula 

 

 


