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ÚDAJE  O  PAMÁTCE : 

 
I. LOKALIZACE PAMÁTKY: 

KRAJ :                                              kraj Liberecký 

OKRES :               Liberec 

MĚSTO /OBEC/ :                             Hodkovice nad Mohelkou 

ADRESA :                                        náměstí T. G. Masaryka č.p.1 

NÁZEV  OBJEKTU :                       radnice 

R. Č. PAMÁTKY v ÚSKP  ČR :      10790/5-5637 

PARC. Č. :                                         254 – 100% 

 

ÚDAJE  O  PAMÁTCE :    

NÁZEV PAMÁTKY:                      radnice 

RESTAUROVANÁ PAMÁTKA :  vchodové hlavní dveře z ulice a zadní dveře 

UMÍSTĚNÍ  PAMÁTKY                 obvodový plášť – uliční čára + zadní dvůr                                                                                       

R. Č.  REST. PAMÁTKY  V ÚSKP :  nemá vlastní číslo – součást nemovitosti       

AUTOR NÁVRHU :                       v roce 1889 přestavěl Franz Wilde. 

SLOH / DATOVÁNÍ :                    novorenesanční sloh, přestavba 1889 

DATOVÁNÍ  PROVEDL :             dle literatury 

MATERIÁL / TECHNIKA :           hlavní vchod  - dřevo dubové , kované železo , 

                                                         truhlářská a kovářská práce  

                                                         zadní vchod – dřevo smrkové , kované železo 

                                                         truhlářská a kovářská práce                                                          

ROZMĚRY :                                   hlavní vchod š x v 160 x 272 cm 

                                                        zadní vchod š x v 145 x 229 cm 

PŘEDCHOZÍ  REST. ZÁSAHY :   dveře nerestaurovány – různé úpravy a opravy,  

                                                          nátěry barvami – běžná údržba/ nyní zanedbaná/ 

 

III. ÚDAJE  O  AKCI : 

VLASTNÍK :                                  město Hodkovice nad Mohelkou 

INVESTOR :                                  město Hodkovice nad Mohelkou    

ZÁVAZNÉ  STANOVISKO :        

PAMÁTKOVÝ  ZÁMĚR  :           ………. 

TERMÍN  PRŮZKUMU :              Průzkum byl proveden v květnu 2018 před zahájením                   

                                                        restaurování. Průzkum byl proveden a zpracován jako      

                                                        podklad pro restaurátorský návrh.                                                        

RESTAURÁTORSKÝ  NÁVRH :     Zpracoval  Radovan Šulc  

ODPOVĚDNÝ  RESTAURÁTOR  :  Dřevo – Radovan. Šulc 

                                                             Teplého 1372  , 530 02  Pardubice 

                                                              Povolení k restaurování MK ČR čj. 7.710/91-PP 

                                                              Kov – Petr Hartmann 

                                                              Nad stadionem 1317, 549 01,  Nové Město n/Metují  

                                      Povolení k restaurování čj. MK: 12387/1999 

 

ZHOTOVITEL  :                              Radovan. Šulc + Petr Hartmann 

ZAPOČETÍ  PRACÍ  :                      KVĚTEN 2018 

UKONČENÍ  PRACÍ  :                     ŘÍJEN  2018 

TERMÍN  KOLAUDACE :  
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IV.     STRUČNÁ HISTORIE OBJEKTU:  

Radnice v Hodkovicích nad Mohelkou je novorenesanční stavba na Náměstí T. G. Masaryka 

čp. 1. Radnice je poprvé doložená roku 1586, v průběhu let několikrát vyhořela, roku 1692, 

1707 vyhořela věž, 1768 věž opět těžce poškozena po zásahu bleskem. Během velkého požáru 

roku 1806 zcela vyhořela. V letech 1811–1812 postavil novou budovu Josef Arnold, tuto v 

roce 1889 novorenesančně přestavil Franz Wilde.        

V.     POPIS RESTAUROVANÉ PAMÁTKY:  

Podrobný popis je v PRŮZKUMU: 

1 - HLAVNÍ DVEŘE Z NÁMĚSTÍ 

Dvoukřídlé obloukové dveře rámové konstrukce. Dveře jsou osazeny do zděného a 

kamenného portálu. Dveře jsou prosklené, sklo je chráněno kovanou mřížkou. Mříž na 

dveřích je s iniciálami M + H. Dveře jsou rámové konstrukce s bohatou profilací. Dveře jsou 

z tvrdého dubového dřeva s  barevnou povrchovou úpravou krycí tmavě hnědou barvou. 

Dveřní křídla jsou zavěšena na pantech točnicového typu. Na dveřích je zapuštěný zámek 

s klikou a štítkem a zástrčemi ve hraně křídla. 

2 - ZADNÍ DVEŘE DO DVORA  

Dvoukřídlé obdélné dveře. Dveře jsou osazeny do zděného a kamenného portálu. Dveře jsou 

v horních dvou třetinách výšky prosklené, sklo je chráněno kovanou mřížkou. Dveře jsou 

rámové konstrukce s bohatou profilací. Dveře jsou z měkkého jehličnatého dřeva s  barevnou 

povrchovou úpravou krycí tmavě hnědou barvou. Dveřní křídla jsou zavěšena na dvou 

pantech křížového typu. Na dveřích je vrchní krabicový zámek s klikou a štítkem a vrchními 

zástrčemi na vnitřní ploše křídla. 

VI .    STAV PAMÁTKY PŘED RESTAUROVÁNÍM: 

Všechny prvky jsou značnou měrou poškozené. Povrchová úprava je dožilá. Na dveřích 

prosvítají starší povrchové úpravy pod zbytky vrchních barev. Dřevní hmota je zvláště na 

vnější straně silně zvětralá, což je patrné i pod nánosy starších barev. Kovy jsou také se 

silnými nánosy zkrakelovaných barevných vrstev. Část dveřního kování není funkční, nebo je 

jejich funkce velmi špatná. Dveře jsou s novým zámkem doplňujícím zámek původní. Chybí 

části a drobné prvky výzdoby. 
 

VII.   KONCEPCE  RESTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU: 

Průzkumem by měly být získány informace o zachování a stavu jednotlivých prvků ze dřeva a 

a kovu a jejich nejstarší povrchové úpravě. Také by měl být získán přehled o současném stavu 

jednotlivých prvků konstrukce a výzdoby dveří. Získané informace z průzkumu poslouží jako 

podklad pro vypracování restaurátorských návrhů a k dalším úkonům potřebných 

k restaurování jednotlivých prvků.  

Koncepce restaurátorského zásahu vychází ze snahy obnovit plnou funkci dveří. 

Restaurátorským zásahem by také měla být eliminována poškození kovů i dřevěných částí a 

měla by být obnovena povrchová úprava. Dále bude zásah spočívat v doplnění chybějících 

částí. Restaurováním a novou povrchovou úpravou se jednotlivým prvkům vrátí jejich 

estetická a výtvarná hodnota. Novou povrchovou úpravou včetně ošetření dřeva pesticidním a 

fungicidním prostředkem bude zajištěna další dlouhodobá životnost restaurovaných prvků a 

jejich snadnější údržba. 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hodkovice_nad_Mohelkou
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VIII.   RESTAURÁTORSKÝ  PRŮZKUM  JEDNOTLIVÝCH  PRVKŮ: 

Jednotlivé prvky dveří byly podrobeny vizuálnímu /smyslovému/ nedestruktivnímu průzkumu 

před zahájením restaurátorských prací.  

Z průzkumu vyplynula následující zjištění: 

1) DVEŘE VNĚJŠÍ –  HLAVNÍ VSTUP  Z NÁMĚSTÍ  

PODROBNÝ POPIS PAMÁTKY: 

SLOH: Historické novorenesanční dveře jsou z doby 

přestavby radnice /1889/. Dveře byly v minulosti 

opravovány a upravovány.  

TYP: Dvoukřídlé symetricky dělené, obloukové, 

prosklené dveře jsou rámové konstrukce. Křídla jsou na 

obou stranách opatřeny příklopnou lištou. 

MATERIÁL : Dubové dřevo.  

ZÁRUBEŇ:  Kamenná zárubeň.  

POČET  DOCHOVANÝCH  KUSŮ : 1 

UMÍSTĚNÍ : Vchod do budovy z náměstí .  

ROZMĚRY :  výška 2720  mm x šířka 1600  mm  

DĚLENÍ  DVEŘÍ :  Křídla dveří jsou tvořena rámem se 

třemi vodorovnými příčkami, které dělí plochu křídel na 

čtyři různě velké části. Horní polovina je prosklená a je 

příčkou dělená na obloukovou část ve vrcholu a obdélné 

prosklení. Spodní polovina je příčkami dělená na dvě 

zdobné kazety. Horní kazeta je úzká, spodní je vyšší. 

Spodní hrana dveří je s okopovou lištou. 

VÝZDOBA  DVEŘÍ :   

Dveře jsou se zdobnou obvodovou profilací na vnitřních hranách obvodového rámu. Výplně 

kazet jsou s bohatou plastickou výzdobou. Příklopná lišta je s ozdobnou profilací, vrchní část 

je zakončená hlavicí a spodní patkou. 

ZASKLENÍ:  Dveře mají prosklená vyjímatelná křídla /oblouková a obdélná/ zasklená čirým 

sklem. Zasklení je na vnější straně chráněno kovanými mřížkami.   

KOVÁNÍ :  Dochované kování je klasicistní. Dveře jsou zavěšeny na pantech točnicového 

typu umístěných v hraně křídel. Zámek je zadlabaný s dělenými štítky na kliku a otvor klíče. 

Zástrče jsou ve hraně dveřního křídla. Kované ochranné mřížky jsou z proplétaných prutů s 

rostlinnými motivy. Jedna klika je falešná. 

POVRCHOVÁ  ÚPRAVA :  Barevný nátěr v tmavě hnědém odstínu. 

POŠKOZENÍ:  Pravé křídlo je pokleslé, dře o podlahu a horní závěs je posílen novým, 

kovovým prvkem. Dveře jsou poškozeny zejména povětrnostními vlivy a dlouhodobým 

užíváním bez patřičné údržby. Povrchová úprava je zcela dožilá. Povrch dřevní hmoty je 

zejména na vnější straně ve spodní části velmi zvětralý, v ploše jsou trhliny a mezery. Dveře 

byly upravovány /zadlabaný zámek s vložkou/. Kovy jsou zkorodované, zámek je 

poškozený/nefunkční/, spodní zástrč je dožilá a nekompletní. Na mřížkách jsou poškození 

rostlinných motivů. 
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FOTODOKUMENTACE PRŮZKUMU - DVEŘE – HLAVNÍ VCHOD Z NÁMĚSTÍ 

 

OBR. Č. 1 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – celkový pohled – vnější strana. 

Na snímku jsou patrné nevhodné úpravy, dodatečná montáž zámku s vložkou. Tento zásah 

nebude při restaurování odstraněn. Dodatečně namontovaný zámek s vložkou bude nutné 

z provozních důvodů ponechat. Kliky a štítky jsou původní.  Ochranné mřížky zasklení 

mohou být prohozené /nejdříve H/Hodkovice/ a potom M/Mohelkou/. Konstrukce je 

narušená, kazety jsou uvolněné. 
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OBR. Č. 2 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail – vnitřní strana. 

Zasklení bylo v minulosti upravováno, okenní rámy nejsou původní. Rovněž Vložený 

rámeček okolo mřížky není původní. Rámy na prosklení jsou pevné, uchycené mosaznými 

vruty. Rám prosklení i rám kolem mřížky je v rozích zajištěn tzv. hvězdičkami. Dobře patrná 

je starší povrchová úprava lazurou /červený odstín mahagon/. Tato povrchová úprava není 

původní. Ta byla ze dveří pečlivě odstraněna. 
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OBR. Č. 3 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail rámu prosklení – vnitřní strana. 

Zasklení bylo v minulosti upravováno, okenní rámy nejsou původní. Rámy jsou pevné, 

uchycené mosaznými vruty.  
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OBR. Č. 4+5 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail – vnitřní strana. 

Zasklení bylo v minulosti upravováno. Rámy na prosklení jsou pevné, uchycené mosaznými 

vruty. Rám prosklení i rám kolem mřížky je v rozích zajištěn tzv. hvězdičkami. Dobře patrná 

je starší povrchová úprava lazurou /červený odstín mahagon/. Tato povrchová úprava není 

původní.  

 



9 

 

 

 
 

 

OBR. Č. 6 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail – vnitřní strana. 

Na dveřích jsou pouze dvě barevné vrstvy. Krycí červenohnědý nátěr a starší úprava lazurou 

/typ Luxol/ odstín Mahagon. Starší vrstvy byly při opravě dveří pečlivě odstraněny. Dobře 

patrné jsou stopy po pásové brusce a to dokonce ve dvou směrech. Starší červená úprava 

souvisí zřejmě s nějakou větší opravou radnice, krycí nátěr v červeném odstínu byl nalezen i 

na zadních dveřích na dvůr. Na zadních dveřích byly nalezeny stopy po úpravě fládrováním 

na dub. Z toho lze usuzovat, že původní povrchová úprava byla v přirozené barevnosti dubové 

dřeva. Dveře byly pravděpodobně pouze napuštěny fermeží a opatřeny ochranným nátěrem 

olejovým či voskovým lakem. Toto řešení by mělo být při restaurování zopakováno. 
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OBR. Č. 7 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail – vnější strana. 

Při opravě dveří, kdy byl použit mahagonový nátěr, bylo ze dveří sejmuto kování. Kování 

bylo vráceno až po povrchové úpravě. Ze snímku je patrné, že starší stopy po povrchových 

úpravách byly odstraněny. Kování bylo většinou namontováno před povrchovou úpravou. 
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OBR. Č. 8 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail mřížky – vnější strana. 

Při opravě dveří, kdy byl použit mahagonový nátěr, byly částečně opravovány i mřížky /viz. 

uchycení štítku s písmenem/. Při opravě byly starší povrchové úpravy odstraněny a mřížka 

byla zbavena korozních produktů. Na mřížkách se nachází pouze vrstva červené základní 

barvy a dva vrchní černé nátěry. Písmena a jejich rámeček byly opatřeny bronzovým nátěrem. 
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OBR. Č. 9+10 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail mřížky – vnější strana. 

Při poslední opravě dveří, kdy byl použit mahagonový nátěr, byly opravovány i mřížky. Při 

opravě byly starší povrchové úpravy odstraněny a mřížka byla zbavena korozních produktů. 

Na mřížkách se nachází pouze vrstva červené základní barvy a dva vrchní černé nátěry. 

Písmena, jejich rámeček a některé květy byly opatřeny bronzovým nátěrem. 
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OBR. Č. 11 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail mřížky – vnější strana. 

Při opravě dveří, byly částečně opravovány i mřížky /viz. uchycení štítku s písmenem/. Na 

mřížkách se nachází pouze vrstva červené základní barvy a dva vrchní černé nátěry. Druhý 

černý nátěr překrývá úpravu bronzem na drobných květech. Bronz byl nalezen pouze na 

květech ve středním pásmu s výjimkou dvou květů po stranách písmene M. Nelze zjistit, zda 

se jedná o kopii staršího řešení. Písmena a jejich rámeček byly opatřeny bronzovým nátěrem 

na červený základní a vrchní černý nátěr. 
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OBR. Č. 12 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail mřížky – vnější strana. 

Na mřížkách se nachází pouze vrstva červené základní barvy a dva vrchní černé nátěry. 

Písmena a jejich rámeček byly opatřeny bronzovým nátěrem na červený základní a vrchní 

černý nátěr. 
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OBR. Č. 13 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail mřížky – vnější strana. 

Na mřížkách se nachází pouze vrstva červené základní barvy a dva vrchní černé nátěry. Druhý 

černý nátěr překrývá úpravu bronzem na drobných květech. Bronz byl nalezen pouze na 

květech ve středním pásmu s výjimkou dvou květů po stranách písmene M. Nelze zjistit, zda 

se jedná o kopii staršího řešení.  
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OBR. Č. 14 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail poškození – vnější strana. 

Na snímku je vidět rozeschlá konstrukce a uvolňování zdobných prvků /kazety/. Povrchová 

úprava je dožilá se silnou vrstvou nečistot. Při restaurování bude konstrukce stažena. Pokud to 

nebude možné, budou mezery vylepeny dřevem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 
 

OBR. Č. 15+16 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail poškození mřížky. 

Na snímku je ukázka ponechaného poškození mřížky. Při restaurování budou chybějící části 

doplněny. 
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2) DVEŘE VNĚJŠÍ –  ZADNÍ VSTUP  ZE DVORA 

PODROBNÝ POPIS PAMÁTKY + DOCHOVANÝ STAV: 

SLOH: Historické novorenesanční dveře jsou z doby 

přestavby radnice /1889/. Dveře byly v minulosti 

opravovány a upravovány.  

TYP: Dvoukřídlé symetricky dělené, obdélné, 

prosklené dveře jsou rámové konstrukce. Křídla jsou na 

obou stranách opatřeny příklopnou lištou. 

MATERIÁL : Jehličnaté dřevo - smrk.  

ZÁRUBEŇ:  Kamenná zárubeň ee/prasklý horní 

překlad/.  

POČET  DOCHOVANÝCH  KUSŮ : 1 

UMÍSTĚNÍ : Vchod do budovy ze dvora.  

ROZMĚRY :  výška 2280  mm x šířka 1280  mm  

DĚLENÍ  DVEŘÍ :  Křídla dveří jsou tvořena rámem 

s jednou vodorovnou příčkou, která dělí plochu křídel 

na dvě různě velké části. Horní, větší část je prosklená. 

Spodní část je plná se zdobnou kazetou s plastickým 

psaníčkem. Spodní hrana dveří je s okopovou lištou. 

VÝZDOBA  DVEŘÍ :   

Dveře jsou se zdobnou obvodovou profilací na vnitřních hranách obvodového rámu. Výplně 

kazet jsou s bohatou plastickou výzdobou. Příklopná lišta je s ozdobnou profilací, vrchní část 

je zakončená hlavicí a spodní patkou. 

ZASKLENÍ:  Dveře mají prosklená vyjímatelná křídla /obdélná/ zasklená čirým sklem. 

Zasklení je na vnější straně chráněno kovanými mřížkami.   

KOVÁNÍ :  Dochované kování je původní. Dveře jsou zavěšeny na křížových pantech. 

Zámek je vrchní, krabicový s klikou es štítkem na vnější straně. Zástrče jsou vrchní na ploše 

rámu dveřního křídla. Kované ochranné mřížky jsou z proplétaných prutů v podstatě bez  

rostlinných motivů. Kování bylo dodatečně doplněno o další nevhodné zabezpečující prvky 

na vnitřní straně /petlice/. 

POVRCHOVÁ  ÚPRAVA :  Barevný nátěr /v červenohnědém odstínu/. 

POŠKOZENÍ:  Dveře jsou poškozeny zejména povětrnostními vlivy a dlouhodobým 

užíváním bez patřičné údržby. Povrchová úprava je zcela dožilá. Povrch dřevní hmoty je 

zejména na vnější straně ve spodní části velmi zvětralý, v ploše jsou trhliny a mezery. Dveře 

byly upravovány /petlice, rámy zasklení /. Kovy jsou zkorodované, zámek je 

poškozený/nefunkční/, spodní zástrč je dožilá a nekompletní. Na mřížkách jsou drobná 

poškození. 
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FOTODOKUMENTACE PRŮZKUMU - DVEŘE –ZADNÍ VCHOD ZE DVORA 

 
 

OBR. Č. 17 Zadní dveře - stav v době průzkumu – celkový pohled – vnější strana. 

Na snímku je dobře patrná dožilá povrchová úprava a značné narušení dřevní hmoty ve 

spodní části.  Další nevhodné úpravy jsou na vnitřní straně dveří. Klika a štítek jsou původní.  

U příklopné lišty chybí patka, chybí části ozdobného lištování. 
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OBR. Č. 18 Zadní dveře - stav v době průzkumu – detail – vnitřní strana. 

Na snímku je dobře patrný nosný prvek a křížový pant. Nosný prvek je jednoduchý pouze 

s ozdobně zakončeným trnem na obou stranách. Křížový pant je uchycen jedním vratovým 

šroubem s hranatou zapuštěnou hlavou a vruty.  
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OBR. Č. 19 Zadní dveře - stav v době průzkumu – celkový pohled – vnitřní strana. 

Na snímku je dobře patrná dožilá povrchová úprava a značné úpravy v prosklení dveří. Rámy 

zasklení byly původně upevněny obrtlíky. V minulosti byly rámy uchyceny vruty, jako je 

tomu u hlavních dveří a zřejmě ještě později byly vruty vyjmuty a rám byl doplněn o lištu a 

panty. Takto upraveno bylo pouze jedno křídlo, snad z důvodu větrání. Další nevhodné 

úpravy jsou u příklopné lišty, kde byla namontována petlice.   
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OBR. Č. 20 Zadní dveře - stav v době průzkumu – detail prosklení – vnitřní strana. 

Na snímku je patrná úprava v prosklení dveří. Rámy zasklení byly původně upevněny 

obrtlíky. V minulosti byly rámy uchyceny vruty, jako je tomu u hlavních dveří a zřejmě ještě 

později byly vruty vyjmuty a rám byl doplněn o lištu a panty. Takto upraveno bylo pouze 

jedno křídlo, snad z důvodu větrání.  
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OBR. Č. 21+22 Zadní dveře - stav v době průzkumu – detail prosklení – vnitřní strana. 

Rámy zasklení byly původně upevněny obrtlíky. Chybějící obrtlíky byly nahrazeny hřebíky. 

Mezery mezi mřížkou a rámem dveřního křídla byly doplněny slabými lištami /chyba 

v rozměru?/. 
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OBR. Č. 23+24 Zadní dveře - stav v době průzkumu – detail – vnitřní strana. 

Na snímcích je dobře patrná dožilá povrchová úprava a nevhodná úprava u příklopné lišty, 

kde byla namontována petlice. Způsob zajištění dveří /kromě původního zámku/ bude 

z provozních důvodů konzultován s majitelem.  
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OBR. Č. 25+26 Zadní dveře - stav v době průzkumu - detail kování - vnitřní strana. 

Na snímcích je dobře patrné, že kování bylo upevněno na dveře před povrchovou úpravou. 

Zateklé nátěry pod kováním jsou novodobé, starší úpravy nejsou viditelné.  
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OBR. Č. 27+28 Zadní dveře - stav v době průzkumu - detail kování - vnitřní strana. 

Na snímcích je dobře patrné, že kování bylo upevněno na dveře před povrchovou úpravou. 

Zateklé nátěry pod kováním jsou novodobé, starší úpravy nejsou viditelné a to ani na zadní 

straně kování.  
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OBR. Č. 29+30 Zadní dveře - průzkum - detail povrchové úpravy - vnitřní strana. 

Na snímcích jsou dobře patrné vrstvy povrchových úprav. Nejmladší úprava je krycí barvou 

v hnědém odstínu. Pod ní je úprava v lomeném červeném odstínu, pod kterou je souvrství 

barev tzv. fládrování. Fládrování je v barevnosti dubu a zřejmě korespondovalo s barevností 

hlavních dveří.   
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OBR. Č. 30+31 Zadní dveře - průzkum - detail povrchové úpravy - vnitřní strana. 

Na snímku č. 30 je dobře patrná základní vrstva tzv. fládrování dochovaná ve falci pro 

mřížku. Ze stavu je zřejmé, že mřížky byly namontovány až po základním nátěru. Dochovaná 

barevnost ve falci jednoznačně souhlasí s podkladovou /základní/ barevností fládru              

/viz. obr. č. 31/.  
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OBR. Č. 32+33 Zadní dveře - průzkum - detail povrchové úpravy - vnější strana. 

Na snímcích jsou dobře patrné vrstvy povrchových úprav. Nejmladší úprava je krycí barvou 

v hnědém odstínu. Pod ní je úprava v lomeném červeném odstínu, Tato vrstva je na obou 

stranách dveří a napodobuje starší úpravu výraznou červenou barvou. Výrazně červený nátěr 

byl použit pouze na vnější straně. Pod červeným nátěrem jsou opět zbytky souvrství barev 

tzv. fládrování.  
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OBR. Č. 34+35 Zadní dveře - průzkum - detail povrchové úpravy - dřevo. 

Na snímku č. 34 je vnitřní plocha vnější příklopné lišty, zde červený nátěr končil. Použití 

lomené červené barvy a mahagonového odstínu u hlavních dveří mohlo vycházet z červené 

barvy na zadních dveřích jako staršího barevného řešení. Na snímku č. 35 je zadní strana 

puchýřů z vnější strany /foto č. 32/. Jsou zde opět dobře patrné základní vrstvy fládrování. 

Fládrování bylo provedeno olejovými barvami. 



31 

 

 

 
OBR. Č. 36+37 Zadní dveře - průzkum - detail povrchové úpravy - kovy. 

Na snímcích jsou barevné vrstvy na prutech mřížky. Vrchní vrstvy /hnědá, červená/ jsou 

shodné s vrstvami na dřevěných částech. Starší jsou dvě vrstvy v hnědém odstínu, pod 

kterými je výrazná vrstva bílé barvy. Bílý nátěr nebyl pravděpodobně prezentován jako vrchní 

barevnost. Jde pravděpodobně o barvu základní. Pod bílou vrstvou je slabá vrstva nečistot, 

koroze a možná i černé barvy. Na prezentovanou povrchovou úpravu je tato vrstva velmi 

slabá, ale může být zeslabená opotřebením.  
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OBR. Č. 38+39 Zadní dveře - průzkum - detail povrchové úpravy - kovy. 

Na snímcích jsou barevné vrstvy z mřížky a plochy pantu. Vrchní vrstvy /hnědá, červená/ jsou 

shodné s vrstvami na dřevěných částech. Na mřížce není vrstva vnější výrazné červené barvy. 

Starší vrstvy jsou v hnědém odstínu, pod kterými je výrazná vrstva bílé barvy. Pod bílou 

vrstvou je slabá vrstva nečistot, koroze a možná i černé barvy. Na prezentovanou povrchovou 

úpravu je tato vrstva velmi slabá, ale může být zeslabená opotřebením.  



33 

 

 

 
 

OBR. Č. 40+41 Zadní dveře - průzkum - detail – ukázky poškození – mřížky. 

Na snímcích jsou ukázky poškození mřížek. 
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OBR. Č. 40+41 Zadní dveře - průzkum - detail – ukázky poškození – dveře. 

Na snímcích jsou ukázky poškození spodní části dveří a ukázka dožilých vrstev povrchových 

úprav. Vrstvy povrchových úprav jsou nesoudržné, odchlipují se a uvolňují. Na ploše je řada 

puchýřů /foto 32/. 
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IX.   ZÁVĚRY Z RESTAURÁTORSKÉHO  PRŮZKUMU: 

- Restaurované dveře svojí konstrukcí, členěním a kováním odpovídají době stavby 

objektu a jsou původní. 

- Dochované dveře lze restaurovat tak, aby i nadále byly plně funkční. 

- Na obou dveřích byly v minulosti realizovány různé úpravy. Část nevhodných úprav 

lze odstranit / např. petlice u zadních dveří/, některé jsou nevratné /úprava prosklení u 

hlavních dveří či montáž dodatečného zámku/- viz průzkum. Novější úpravy na dveřích 

budou ponechány, jako doklad historického vývoje. Odstraněny budou pouze ty úpravy, které 

svým provedením degradují estetický vzhled dveří. Většina částí na vnějších stranách dveří 

zůstane zachována. Jejich stav sice není ideální, ale k rozsáhlejší výměně prvků není důvod. 

Náprava veškerých i nepatrných poškození není nutná a ani možná. Velký rozsah výměn 

dřevní hmoty není nutný. Zvětralá vnější plocha dveří bude zpevněna pryskyřicí /Solakryl 

nebo Abiester 90/. Nahrazeny musí být zejména zničené zdobné části /profilové lišty/ u 

kterých již není patrná profilace a dožilé okopové lišty, případně narušená dřevní hmota ve 

spodní části. 

- Stávající barevné povrchové úpravy na dveřích nejsou původní, jsou novodobé 

z různého časového období. Novější nátěry barevností nenavazují na nejstarší vrstvu /řešení/ 

povrchové úpravy. Barevné vrstvy byly zkoumány hlavně na vnitřní straně dveří, kde se 

mnohem lépe dochovali. Vzhledem k zvětralému povrchu dřevní hmoty na vnější straně, zde 

jsou vrstvy nesouvislé a pomíchané.  

-  Kované prvky a kování jsou v převážné většině původní.   

- Při průzkumu bylo částečně sejmuto kování, aby bylo zjištěno, zda a jaké vrstvy jsou 

pod kováním dochované. Při zkoumání barevných vrstev byly zjištěny tyto poznatky: 

1/ Hlavní dveře 

- Pod kováním byla nalezena starší vrstva lazury /odstín mahagon/. Nejedná se o 

původní barevnost. V minulosti byly obojí dveře /hlavní a zadní vchod/opravovány a 

obojí dveře byly povrchově upraveny v červeném odstínu. Je možné, že barevnost 

vycházela z červeného nátěru vnější plochy na zadních dveřích. Vzhledem k nálezu 

zbytků fládrování na zadních dveřích, lze s jistotou říci, že přední /hlavní/ dveře byly 

původně ponechány v přirozené barevnosti dubového dřeva a zadní dveře z měkkého 

dřeva/ tuto barevnost napodobují. Starší povrchové úpravy byly ze dveří při poslední 

opravě pečlivě odstraněny a dveře byly celoplošně opakovaně přebroušeny. 

- Starší povrchové úpravy byly odstraněny i z mřížek a kování a nyní se na kovech 

nachází pouze černá povrchová úprava na červené základní barvě. Černá úprava byla 

doplněna bronzovým /zlatým/ nátěrem na květech ve střední části mřížek monogramu 

ve středu mřížek. 

2/ Zadní dveře 

- Většina kování byla nakována na neošetřené dveře a až následně byla provedena 

povrchová úprava dveří. 

- Nejstarší povrchová úprava dochovaná na vnitřní straně se skládá ze souvrství tzv. 

fládrování v barevnosti dubového dřeva.  První vrstva je základní a je ve velmi 

světlém odstínu. Následující barevná vrstva je ve světlém okrovém až nazelenalém 

odstínu a jde o základní, podkladní barevnou vrstvu fládru. Následující vrstva je 

v tmavě hnědém odstínu a vytváří kresbu fládru. Vzhledem k použití olejových barev 

nebylo nutné krýt fládr lakovou vrstvou. Novější úpravy v červeném odstínu 

nevycházejí z původní barevnosti dveří. Na vnější straně byly nalezeny zbytky stejné 

povrchové úpravy. 

- Na kovových prvcích bylo nalezeno více barevných vrstev. Dvě nejmladší vrstvy 

souvisí s celkovou úpravou dveří v tmavě hnědém a lomeném červeném odstínu. 

Zajímavostí je použití bílé barvy. Interpretace této vrstvy není jednoduchá. Použití bílé 
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barvy jako finální povrchové úpravy je vzhledem k historickému kontextu a 

nalezeným vrstvám na dřevě velmi neobvyklé. Hnědé vrstvy by se dobře hodily 

k barevnosti fládru.  Na povrchu je velmi slabá vrstvička ve tmavém /černém odstínu/ 

nemusí se nutně jednat o nejstarší povrchovou úpravu. Vrstva obsahuje i korozní 

produkty a nečistoty.  

- Nová povrchová úprava na hlavních dveřích by měla vycházet z původní barevnosti a 

měla by být provedena lazurním nátěrem v odstínu dubového dřeva. Navrhuji systém 

Xyladecor , kdy bude dřevo po napuštění ochranným prostředkem barevně sjednoceno 

tenkovrstvou lazurou vhodného odstínu /dub/ s následným opakovaným nátěrem silnovrstvou 

lazurou Oversol / odstín dub nebo přírodní dřevo. Barevnost dveří lze vhodnou kombinací 

odstínu jednoduše měnit. Kovy by bylo vhodné ponechat v dochované barevnosti tedy upravit 

kovářskou černou barvou /např. Hostagrund/, případně černou barvou s příměsí grafitu 

s následnou úpravou kartáčováním.  

- Nová povrchová úprava na zadních dveřích by měla vycházet z původní barevnosti a 

může být provedena ve dvou variantách:  

      A/ napodobení původního fládru 

      B/ úprava krycí barvou v odstínu dubového dřeva.  

Varianta A/ může být provedena např. fládrovacím systémem firmy Dulux. Kresba je 

tvořena tmavou lazurou na světlý podklad pomocí hřebenů a dalších fládrovacích pomůcek. 

Vzhledem ke značné členitosti dveří musel být fládr více méně rovnoletý na bohatou kresbu 

dřeva není na dveřích místo. 

Varianta B/ má výhodu v jednoduché opravě v případě poškození nebo dožití povrchové 

úpravy. 

Kovy na dveřích byly v barevnosti dveří /zámek, panty, štítek, zástrče. Rovněž mřížky byly 

pravděpodobně v hnědém odstínu přibližně shodném s barevnosti dveří. Zatímco kovové 

prvky na dveřích byly upraveny jako dveře fládrováním /kování bylo namontováno před 

povrchovou úpravou/ u mříží je tato úprava velmi nepravděpodobná. Mřížky mohou být opět 

opatřeny nově hnědým nátěrem, nebo mohou mít stejnou úpravu jako u hlavních dveří /tedy 

kovářskou černou barvou /např. Hostagrund/, případně černou barvou s příměsí grafitu 

s následnou úpravou kartáčováním/. 

 

Další podrobnosti jsou u jednotlivých fotografií.  

 

X.    RESTAURÁTORSKÝ  NÁVRH : 

Restaurátorský návrh vychází z průzkumu a ze zkušeností, restaurátorských zásad a 

schválených technologických postupů použitých při restaurování podobných prvků.  

1/ Fotodokumentace – dokumentace stavu restaurovaného mobiliáře na místě před započetím 

prací. 

2/ Demontáž - vysazení dveří a jejich nahrazení funkčním náhradním zabezpečením, pokud 

bude vyžadováno. 

3/ Převoz – doprava mobiliáře /dveří /na místo restaurování.  

4/ Doplňující průzkum - po převozu zkontrolovat množství a rozsah jednotlivých poškození.  

Sejmout jednotlivé části kování a stávající vrstvy povrchových úprav pomocí chemických a 

mechanických prostředků a zjisti skladbu jednotlivých vrstev, případně nalézt zbytky 

původního řešení povrchové úpravy. 

Zjistit, zda se jednotlivá poškození výrazně neliší od poznatků získaných při průzkumu na 

místě a zda jejich oprava tedy nebude vyžadovat jiná řešení, než dosud navrhovaná.  Po 

průzkumu, bude svolán kontrolní den za účasti všech zainteresovaných stran, kde budou 

prezentovány výsledky doplňujícího průzkumu. Na základě nových poznatků a po dohodě 
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s odbornými pověřenými pracovníky památkové péče a investora bude upřesněn rozsah 

restaurátorských prací, včetně povrchové úpravy. 

5/ Postup restaurování jednotlivých částí: 

-    Odstranit vrstvy dožilých povrchových úprav. 

-    Dočistit plochy po odstranění dožilých nátěrů lihem ú rozpouštědly/, případně plochu 

lehce přebrousit skelným papírem. 

-    Narušenou dřevní hmotu zpevnit solakrylem.  

-    Slepit a doplnit konstrukci. Vzhledem ke klimatickým  podmínkám navrhuji u narušené 

dřevní hmoty použití polyuretanových lepidel /např. od firmy Soudal, Kleiberit/.  

-    Zničené části nahradit nově vyrobenými díly v dohodnutém a  schváleném rozsahu. Nový 

materiál shodný s originálem bude ručně opracován tak, aby byly minimalizovány výrazové 

změny a v maximální míře byl respektován dochovaný originál a jeho technická a výtvarná 

struktura. 

-     Podlepit uvolněné části, mezery mezi vlysy vylepit dřevem a dořezat.  

-     Drobná mechanická poškození vytmelit barevnými tmely /např. od firmy Clou/ a lehce 

přebrousit.  

- Ošetřit dřevo proti dřevokaznému hmyzu a plísním likvidačním prostředkem  

/ Xyladecor-Xylamon/.   

-    Provést novou povrchovou úpravu jednotlivých částí dohodnutým a schváleným 

způsobem.                             

-     Dochované kovové části bude restaurovat odborník s patřičným povolením MK ČR. 

Kovové části budou mechanicky očištěny od nečistot, zbytků degradovaných barevných 

vrstev  a korozních produktů. 

-  Jejich povrch bude pasivován 30 % roztoku taninu. 

-  Chybějící části budou doplněny kopiemi. 

-  Mechanicky poškozené části budou opraveny. 

-  Bude provedena nová povrchová úprava v odstínu, která byla určena jako nejstarší, anebo 

byla dohodnuta s investorem a pověřeným pracovníkem NPÚ.  

-     Postup prací bude průběžně konzultován s pověřeným odborným pracovníkem Národního 

památkového ústavu.   

6/ Montáž – osazení opravených dveří a vyzkoušení jejich plné funkce. 

7/ Kolaudace provedených prací a převzetí díla proběhne po dokončení prací v předem 

domluveném termínu za účasti všech zainteresovaných stran. 

8/ Vypracovat rest. zprávu. O restaurování bude podle §10 odstavce 4 prováděcí vyhlášky č. 

66/88 k zákonu o státní památkové péči č. 20/1987Sb. vypracována restaurátorská zpráva 

s fotodokumentací. 

 

XI.   POSTUP RESTAUROVÁNÍ: 
DŘEVO: Při restaurování bylo u jednotlivých dveří postupováno podle restaurátorského 

návrhu. Po převozu bylo sejmuto kování a byl proveden doplňující průzkum. Průzkum 

prokázal starší barevné vrstvy. Výsledky průzkumu jsou součástí zprávy. 

Dochovaná povrchová úprava byla velmi dožilá a musela být plošně odstraněna. 

Povrch byl zbaven vrstev nátěrů horkovzdušnou pistolí a následně byl chemicky dočištěn a 

lehce přebroušen. Trhliny způsobené sesycháním a degradací dřevní hmoty byly vylepeny 

tenkými kousky dřeva. Poškození způsobená užíváním, dodatečnými opravami a úpravami 

byla vysazena novým dřevem. Pokud bylo nutné odstranit zničenou část, byly vyříznuté části 

doplněny novým materiálem. Nový materiál na opravených místech byl zarovnán s okolní 

plochou, nebo byl opracován do původní podoby. Narušená dřevní hmota byla chemicky 

ošetřena a zpevněna opakovaným nátěrem roztokem pryskyřice v etylacetátu. Pravděpodobně 

novější nevratné úpravy /otvírání oken/ byly ponechány. Příklopná lišta byla po sejmutí 
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opravena a znovu upevněna na své místo. K lepení, vzhledem k povětrnostním podmínkám, 

bylo použito polyuretanové lepidlo norma D4. Po dokončení oprav byly plochy chemicky 

ošetřeny prostředkem Xyladecor-Xylamon. Po dostatečném vyschnutí byla provedena nová 

povrchová úprava na KD schválenou technologií. U hlavních dveří se jedná o lazurní 

povrchovou úpravu sestávající ze sjednocení barevnosti /tenkovrstvá lazura Xyladecor 

Classic-ořech/ a vrchní úpravou provedenou ve dvou vrstvách silnovrstvou lazurou Xyladecor 

Oversol-jilm polní. U zadních dveří byla k povrchové úpravě použita samozákladující krycí 

barva HET Soldecol Unicoat SM v hnědém odstínu  RAL – 8007. Povrchová úprava byla 

provedena ve čtyřech vrstvách, 2x jako základ a 2x vrchní nátěr. Mezi jednotlivými nátěry 

byla ještě drobná poškození vytmelena a povrch byl přebroušen brusnou houbou pro lepší 

spojení jednotlivých vrstev. 

KOVY: Sejmuté kovové prvky byly mechanicky zbaveny korozních produktů pískováním 

jemným abrazivem. Povrch prvků byl pasivován taninem. Nová povrchová úprava byla 

provedena kovářskou černou barvou Hostagrund ve třech vrstvách. Iniciály na mřížích u 

hlavního vchodu byly pozlaceny 24 karátovým zlatem, přestože byl nalezen pouze nátěr 

zlatou barvou. Nevhodný a dodatečný bronzový nátěr u kytiček nebyl obnoven. Zámek byl 

rozebrán, vyčištěn. Pohyblivé části byly promazány, k mazání byla použita grafitová vazelína. 

Ošetřené a nově vyrobené kovové prvky byly vráceny zpět. 

 Opravená křídla dveří byla namontována zpět. Byla vyzkoušena správná funkce 

zrestaurovaných dveří. Poškozené prosklení bylo opraveno a skla byla umyta. 

 

            XII.  POZNANKY Z RESTAUROVÁNÍ :  
HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE 

Na dveřích nebyly nalezeny žádné datace, nápisy ani iniciály. 

Dveře byly v minulosti jednoznačně bez povrchové úpravy krycí barvou. Lazurní 

povrchová úprava odpovídá pravděpodobnému původnímu vzhledu. 

Dveře byly v minulosti upraveny /zámek a okna/. Obojí bylo ponecháno bez zásahu. 

Zámek je v podstatě vyřazen z provozních důvodů. U oken není zřejmé, jaké bylo původní 

řešení. Většina prosklených rámů na dveřích z této doby je otvíravých /vyjímatelných – 

uchycených na obrtlíky/. Zde nejsou po tomto řešení žádné stopy, a proto byla dochovaná 

situace ponechána. 

Posílení nosnosti závěsu bylo ponecháno. Dveře byly restaurovány bez 

restaurátorského zásahu na pískovcové zárubni. 

Zlacení písmen bylo obnoveno plátkovým zlatem místo nátěrem zlatou barvou. Toto 

řešení je více estetické i autentické. Zlacené prvky na mřížích byly v době vzniku dveří 

běžnou záležitostí. 

ZADNÍ VSTUPNÍ DVEŘE 

 Dveře byly v minulosti upraveny a to opakovaně /prosklení/. Na jeden rám prosklení 

byly dodatečně namontovány panty. Toto řešení bylo odstraněno a způsob uchycení byl 

sjednocen. 

 Z provozních důvodů byl na dveře namontován přídavný zámek s vložkou. 

XIII.  POUŽITÉ MATERIÁLY : 

Odstranění staré povrchové úpravy : Líh, ocelová vata č. 0 až 3, Čpavková voda , Toluen , 

Odstraňovač starých nátěrů 

Lepidla a tmely:  PU lepidlo na dřevo Soudal 66A – vodostálé, Disperzní lepidlo Ponal   

Akrylátové tmely na dřevo Soudal , Polyesterový tmel Rapid 

Povrchová úprava dřevo: 

Napouštědlo s ochrannými látkami – Xyladecor-Xylamon 

Barva – HET Soldecol UNICOAT SM – odstín RAL 8007 

Povrchová úprava kov: Hostagrund – kovářská černá 
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XIV.   ZÁRUKA: Na práci je poskytnuta záruka podle smlouvy platná při dodržení 

podmínek specifikovaných v restaurátorské zprávě. 

Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené neopatrnou manipulací, užíváním a 

nesprávným ošetřováním. Záruka se rovněž nevztahuje na drobná poškození, která mohou 

vzniknout časem, například opakovanými změnami prostředí /střídavou změnou teploty a 

vlhkosti apod./.  

Nejlepší způsob ošetřování je pouze odstraňování prachu suchou cestou pomocí prachovek 

z mikrovlákna. V případě nutnosti lze dveře otřít pouze vlhkým hadrem. Pravidelné mytí 

vodou by poškodilo povrchovou úpravu. Je zakázáno používat jakékoliv čistící přípravky 

s obsahem rozpouštědel. V případě nutné potřeby oživení povrchu je v rozumné míře možné 

použít leštěnky nebo jiné prostředky určené na lakované povrchy a to i s obsahem včelího 

vosku. Pokud by vznikla pochybnost o vhodnosti ošetřujícího prostředku, je nutné před jeho 

aplikací záměr konzultovat s restaurátorem. Vzhledem k vystavení dveří povětrnostním 

vlivům je nutné jejich stav sledovat a jakékoliv změny nebo poškození ihned nahlásit nebo 

odstranit. Postupem času dojde ke snižování ochranné vrstvy nátěru /zejména ve spodní části/. 

Nátěr je nutné opakovaně obnovovat /zejména na vnější straně/, a to nejdéle v intervalu dvou 

až tří let, podle stavu a namáhání povětrnostními vlivy. 

 

XIV.  FOTODOKUMENTACE RESTAUROVÁNÍ : 

HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE 

OBR. Č. 1 STRANA 40 – OBR. Č. 7 STRANA 45 

ZADNÍ VSTUPNÍ DVEŘE 

OBR. Č. 8 STRANA 46 – OBR. Č. 15 STRANA 51 
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OBR. Č. 1 Hlavní dveře – stav během prací – detail – vnější strana. 

Ze dveří byla sejmuta příklopná lišta, která byla restaurována samostatně. Všechny části dveří 

byly zbaveny povrchových úprav. Celé dveře jsou z dubového dřeva, pouze vyřezávaná 

hlavice je ze dřeva lipového. Odstraněním silné vrstvy nátěrů se značně zvýraznila profilace 

řezby. Hlavice je uchycená vrutem ve středu. 
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OBR. Č. 2 Hlavní dveře – stav během prací – detail – vnější strana. 

Na snímku je vidět hlavice a zakončení příklopné lišty po montáži dveří. Barevnost lipové 

hlavice byla sjednocena s barevností dubového dřeva. Pod lazurní povrchovou úpravou je 

dobře patrná struktura dubového dřeva. 
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OBR. Č. 3+4 Hlavní dveře – stav během prací – detail – vnější strana. 

Na snímku je stav po montáži, kdy byly do křídel vráceny ochranné mřížky a rám se skly. 
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OBR. Č. 5 Hlavní dveře – stav během prací – detail – levá mříž - vnější strana. 

Na snímku je stav po montáži, kdy byly do křídel vráceny ochranné mřížky a rám se skly. 

U mřížky byly doplněny ulomené listy na ose ve spodní části a nátěr zlatou barvou byl 

nahrazen zlacením 24 karátovým plátkovým zlatem. 
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OBR. Č. 6 Hlavní dveře – stav během prací – detail – pravá mříž - vnější strana. 

Na snímku je stav po montáži, kdy byly do křídel vráceny ochranné mřížky a rám se skly. 

U mřížky byl nátěr zlatou barvou nahrazen zlacením 24 karátovým plátkovým zlatem. 
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OBR. Č. 7 Hlavní dveře – konečný stav – celkový pohled – vnější strana. 

Na snímku je stav po montáži. Dobře patrná je zejména změna barvy a typu povrchové 

úpravy, která nechá vyniknout dubové dřevo dveří. 
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OBR. Č. 8 Zadní dveře  – stav během prací – celkový pohled – vnější strana. 

Na snímku je očištěné křídlo, zbavené všech vrstev povrchové úpravy. Konstrukční spoje 

byly zkontrolovány a případně nově slepeny. Mezery byly vylepeny slabými kousky dřeva. 

Dožilé prvky ve spodní části dveří byly nahrazeny kopiemi. 
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OBR. Č. 9+10 Zadní dveře  – stav během prací – detail – vnitřní strana. 

Na snímcích je vidět, že kování bylo upevněno před povrchovou úpravou. Dřevem byla 

vysazena poškozená místa, zejména hrany a části příklopné lišty. 
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OBR. Č. 11+12 Zadní dveře – stav během prací – detail – vnitřní strana. 

Mezery ve spojích, které nebylo možné stáhnout, byly vylepeny slabým dřevem. Povrch byl 

po opravě poškození přebroušen a napuštěn ochranným prostředkem. 
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OBR. Č. 13+14 Zadní dveře – stav během prací – detail – vnější strana. 

Největší poškození bylo ve spodní části dveří. Dožilé části byly nahrazeny rozměrovými a 

materiálovými kopiemi. 
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OBR. Č. 15 Zadní dveře – stav během prací – detail – vnitřní strana. 

Po vyschnutí ochranného prostředku byla provedena nová povrchová úprava krycí hnědou 

barvou v odstínu / RAL 8007/ napodobujícím původní hnědou barevnost. Povrchová úprava 

byla provedena ve čtyřech vrstvách /2x základ + 2x vrch/. / případné nerovnosti byly mezi 

základními nátěry přetmeleny a přebroušeny. 
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OBR. Č. 15 Zadní dveře – konečný stav  – celkový pohled – vnější strana. 

Povrchová úprava byla provedena ve čtyřech vrstvách. Dveře byly z provozních důvodů 

osazeny novým přídavným zámkem s vložkou. 

 


