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ÚDAJE  O  PAMÁTCE : 

 
I. LOKALIZACE PAMÁTKY: 

HISTORICKÁ ZEMĚ:                     Čechy 

KRAJ :                                              kraj Liberecký 

OKRES :               Liberec 

MĚSTO /OBEC/ :                             Hodkovice nad Mohelkou 

ADRESA :                                        náměstí T. G. Masaryka č.p.217 

NÁZEV  OBJEKTU :                       městský dům 

R. Č. PAMÁTKY v ÚSKP  ČR :      11038/5-5697 

PARC. Č. :                                         253 – 100% - dům 

OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ:  Liberec 

 

II.         ÚDAJE  O  PAMÁTCE :    

NÁZEV PAMÁTKY:                      městský dům 

RESTAUROVANÁ PAMÁTKA :  vchodové hlavní dveře z náměstí 

UMÍSTĚNÍ  PAMÁTKY                 obvodový plášť – uliční čára  

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

AUTOR NÁVRHU :                        

SLOH / DATOVÁNÍ :                    novorenesanční sloh, 4/4 19. století 
DATOVÁNÍ  PROVEDL :              

MATERIÁL / TECHNIKA :           hlavní vchod  – dřevo smrkové , kované železo 

                                                         truhlářská a kovářská práce                                                          

ROZMĚRY :                                   hlavní vchod š x v 200 x 370 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.     POPIS RESTAUROVANÉ PAMÁTKY:  

1 - HLAVNÍ DVEŘE Z NÁMĚSTÍ 

Dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s obloukovým nadsvětlíkem nad poutcem. Dveře jsou 

osazeny do dřevěného rámu. Dveře jsou prosklené, sklo v otvíravém rámu je chráněno 

kovanou mřížkou. Mříž na dveřích je z kulatých proplétaných prutů. Dveře jsou s bohatou 

profilací a řezbářskou výzdobou. Výzdoba je doplněná kovovými aplikacemi. Dveře jsou 

z měkkého jehličnatého 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. Rám prosklení nadsvětlíku je vyjímatelné. 

Křídla dveří jsou na obou stranách s příklopnou lištou. 

V .      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.  
 

VI.     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. 
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VII.   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 konce 19. 

Století. Dveře byly v minulosti opravovány a 

upravovány.  

TYP: Dveřní prostup je dělen poutcem na obloukový 

nadsvětlík a dvoukřídlé, obdélné, symetricky dělené, 

prosklené dveře. Dveře jsou rámové konstrukce s 

výplněmi. Křídla jsou na obou stranách opatřeny 

příklopnou lištou. 

MATERIÁL : Jehličnaté dřevo - smrk.  

ZÁRUBEŇ:  Subtilní dřevěný rám je usazen ve zdobném 

portálu..  

POČET  DOCHOVANÝCH  KUSŮ : 1 

UMÍSTĚNÍ : Vchod do budovy z náměstí. 

ROZMĚRY :  výška 2000  + 120 + 980 mm dveře, 

poutec + nadsvětlík = 3700 mm x šířka 2000  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 plastickou výzdobou. Spodní část dveří je s vysokou okopovou lištou. Dveře jsou na obou 

stranách opatřeny klapačkou. Prosklení nadsvětlíku je dělené dvěma kolmými příčkami. 

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. Poutec /římsa/ je bohatě profilovaný s plastickou 

řezbářskou výzdobou doplněnou soustruženými prvky. 

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

Zasklení je na vnější straně chráněno kovanými mřížkami.  Nadsvětlík je rovněž s čirým 

sklem. 

KOVÁNÍ :  Dochované kování je původní a spolu s aplikacemi tvoří jeden celek. Dveře jsou 

zavěšeny na pantech točnicového typu umístěných v hraně křídel. Zámek je zadlabaný 

s děleným štítkem na kliku a otvor klíče na vnitřní straně. Na vnější straně je klika se štítkem 

součástí výzdoby aplikacemi. Zástrče jsou ve hraně dveřního křídla. Kované ochranné mřížky 

jsou z proplétaných prutů s rostlinnými motivy.  

POVRCHOVÁ  ÚPRAVA :  Barevný nátěr v tmavě hnědém odstínu. 

POŠKOZENÍ:  Dveře jsou silně 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/. Opravy spočívaly zejména ve vyplnění trhlin a 

mezer sklenářským tmelem. 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. Konstrukce je uvolněná, dřevní 

hmota ve spodní části narušená. 
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OBR. Č. 2 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail spodního pantu – vnější strana. 

Na snímku je vidět použití pantů točnicového typu. Dřevní hmota je značně narušená, mezi 

jednotlivými konstrukčními prvky jsou značné mezery často vyplněné sklenářským tmelem. 
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OBR. Č. 3 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail horního pantu – vnější strana. 

Na snímku je vidět použití pantů točnicového typu. Povrchová úprava je dožilá. 
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OBR. Č. 4 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail kování – vnější strana. 

Na snímku je vidět kování doplňující zdobné kovové aplikace na dveřích. Dřevní hmota je 

značně narušená, mezi jednotlivými konstrukčními prvky jsou značné mezery často vyplněné 

sklenářským tmelem. Povrchová úprava je zcela dožilá, místy je dřevní hmota bez 

ochranného nátěru. 
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OBR. Č. 5 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail kování – vnitřní strana. 

Na snímku je vidět kování na vnitřní straně dveří. Povrchová úprava je zcela dožilá, místy je 

dřevní hmota bez ochranného nátěru. Povrch dveří je značně poškozen opotřebením. 
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OBR. Č. 6 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail kování – vnitřní strana. 

Na snímku je vidět kování na vnitřní straně dveří na rámech prosklení. Panty jsou zapuštěné 

se zdobnými konci. Při restaurování budou zachovány 

 

 

 

 



11 

 

 
 

OBR. Č. 7 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail kování – vnitřní strana. 

Na snímku je vidět kování na vnitřní straně dveří na rámech prosklení. Rámy se sklem jsou 

zajištěné obrtlíky. Při restaurování budou zachovány. Kování bylo se shodnou povrchovou 

úpravou jako dveře.  
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OBR. Č. 8 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail – vnější strana. 

Na snímku je vidět ochrannou mřížku prosklení. Povrchová úprava je dožilá se silnou vrstvou 

nečistot, kovy jsou zkorodované. 
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OBR. Č. 9 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail poškození – vnější strana. 

Na snímku je vidět narušená výzdoba dveří s povrchovou úpravou přes poškozená místa. 

Povrchová úprava je dožilá se silnou vrstvou nečistot a se stopami krakelovaných starších 

úprav. Při restaurování bude nutné všechny vrstvy dožilých úprav odstranit. 

 

 

 



14 

 

 

 
 

OBR. Č. 10+11 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail poškození – vnější strana. 

Na snímcích je vidět narušená konstrukce. Mezi jednotlivými prvky jsou mezery vyplněné 

tmely a slabými kousky dřeva. Opravy jsou uvolněné a vypadávají. Povrchová úprava je 

dožilá se silnou vrstvou nečistot a se stopami krakelovaných starších úprav. Při restaurování 

bude nutné všechny vrstvy dožilých úprav spolu s opravami odstranit. 
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OBR. Č. 12+13 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail poškození – vnější strana. 

Na snímcích je vidět narušená konstrukce. Mezi jednotlivými prvky jsou mezery vyplněné 

tmely a slabými kousky dřeva. Uvolněné prvky jsou dodatečně uchyceny hřebíky, což vede 

k dalšímu narušení pevnosti /soudržnosti/ prvků. Ve značné míře jsou stejná poškozenÍ i na 

vnitřní straně dveří. 
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OBR. Č. 14+15 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail poškození – vnitřní strana. 

Na snímcích je vidět narušená konstrukce. Mezi jednotlivými prvky jsou mezery vyplněné 

tmely a slabými kousky dřeva. Uvolněné prvky jsou dodatečně uchyceny hřebíky.  
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OBR. Č. 16+17 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail poškození – vnější strana. 

Na snímcích je vidět narušená dřevní hmota jednotlivých prvků konstrukce a výzdoby dveří. 

Mezi jednotlivými prvky jsou mezery, někdy vyplněné tmely jindy ponechanými bez oprav. 

Jednotlivé prvky bude nutné sejmout, plochy vyčistit a prvky nově upevnit zpět na svá místa.  
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OBR. Č. 18+19 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail poškození – vnější strana. 

Na snímcích je vidět narušená dřevní hmota jednotlivých prvků konstrukce a výzdoby dveří. 

Mezi jednotlivými prvky jsou mezery vyplněné tmely a slabými kousky dřeva. Uvolněné 

prvky jsou dodatečně uchyceny hřebíky. Některé dožilé prvky bez dostatečné profilace bude 

nutné nahradit kopiemi. 
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OBR. Č. 20 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail poškození – vnější strana. 

Na snímcích je vidět narušená dřevní hmota a špatný stav okopových desek. Mezi 

jednotlivými prvky konstrukce jsou často mezery. Uvolněné prvky jsou dodatečně uchyceny 

hřebíky. Některé dožilé prvky bez dostatečné profilace bude nutné nahradit kopiemi. Použití 

vrutů s křížovou hlavou je důkazem, že se dveřmi bylo manipulováno. 
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OBR. Č. 21 Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail poškození – vnější strana. 

Na snímcích je poškození výzdoby. Drobné prvky často chybí, montážní otvory jsou 

zatmelené. Některé dožilé prvky bez dostatečné profilace a soudržnosti materiálu bude nutné 

nahradit kopiemi. 
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OBR. Č. 22  Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail povrchové úpravy – vnitřní strana. 

Na snímku je vidět původní povrchová úprava technikou fládrování s napodobení dubového 

dřeva. Vzhledem ke členitosti dveří musel být dekor značně rovnoletý. Na vnější straně se 

dochovaly pouze zbytky a stopy podkladní okrové barvy. 
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OBR. Č. 23  Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail povrchové úpravy – vnitřní strana. 

Na snímku je vidět stav povrchu pod kovovou aplikací. Pod silnou vrstvou nečistot a nánosy 

barev v krajích je degradovaný základní nátěr. Je zřejmé, že aplikace byly namontovány po 

základním nátěru, ale byly povrchově upraveny spolu se dveřmi. Aplikace mají napodobit 

subtilní řezbu a nikdy se neuplatnily jako prvky kovové s odlišnou barevností. 
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OBR. Č. 24  Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail – vnitřní strana aplikace. 

Na snímku je vidět stav povrchu na zadní straně kovové aplikace. Pod silnou vrstvou nečistot 

a nánosy barev v krajích jsou nalepené zbytky degradovaného základního nátěru. Je zřejmé, 

že aplikace byly namontovány po základním nátěru, ale byly povrchově upraveny spolu se 

dveřmi. 
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OBR. Č. 25+26  Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail – vnější strana. 

Na snímcích je vidět stav povrchu na ploše pod kovovou aplikací. Pod silnou vrstvou nečistot 

a nánosy barev v krajích jsou nalepené zbytky degradovaného základního nátěru ve světlém 

nažloutlém odstínu. Občas se degradované nátěry přilepily na zadní stranu aplikace. 
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OBR. Č. 27+28  Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail – barevnost kovů. 

Na snímcích je vidět rozdílný stav povrchu na kovových prvcích. Pod silnou vrstvou nečistot 

jsou rozdílné nánosy barev. Zatímco kování a aplikace byly upravovány spolu s dveřmi, na 

mřížích zasklení jsou vrstvy černé barvy. Všechny kovové prvky jsou pod povrchovou 

úpravou zkorodované. Dožilé nátěry bude nutné při restaurování odstranit. 
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OBR. Č. 29+30  Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail – barevnost kovů - aplikace. 

Na snímku jsou barevné vrstvy na aplikaci. Pod silnou vrstvou nečistot jsou degradované 

vrstvy starých povrchových úprav. Kování dveří a aplikace byly upravovány spolu s dveřmi. 

Pod vrchní hnědou barvou je vrstva černé. Okrová vrstva byla součástí úpravy fládrováním. 
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OBR. Č. 31+32  Hlavní dveře - průzkum – detail – barevnost kovů – ochranná mříž. 

Na snímku jsou barevné vrstvy dochované na ochranné mříži. Pod silnou vrstvou nečistot je 

nátěr černé barvy. Černé nátěry se opakují a pod nimi jsou degradované vrstvy hnědé a světlé 

základní barvy. Na mřížích se nedochovala žádná výrazná barevnost odlišná od barevnosti 

dveří, fládrování se na mřížích nedá předpokládat. 
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OBR. Č. 33  Hlavní dveře - stav v době průzkumu – detail – barevnost kovů - pant. 

Na snímku jsou barevné vrstvy na pantu dveří. Pod silnou vrstvou nečistot a novodobým 

nátěrem hnědou barvou jsou degradované vrstvy starých povrchových úprav. Na částečně 

zkorodovaném povrchu je velmi světlá vrstva základního nátěru shodná se základním nátěrem 

na dveřích. Okrová vrstva souvisí s úpravou fládrováním.  
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VIII.   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 dveřích byly v minulosti realizovány různé úpravy. Část nevhodných úprav lze 

odstranit některé jsou nevratné /montáž dodatečného zámku/. Novější potřebné úpravy na 

dveřích budou ponechány, jako doklad historického vývoje. Odstraněny budou pouze ty 

úpravy, které svým provedením degradují estetický vzhled dveří. Většina prvků, 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 a 

prvky /profilové lišty, soustružené terčíky a pod./ u kterých, již není patrná profilace a dožilé 

okopové lišty, případně silně 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 

- Většina kování byla nakována na ošetřené dveře základním nátěrem ve velmi světlém 

odstínu 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 v okrovém 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 hnědém odstínu vycházejí z původní barevnosti 

dveří velmi vzdáleně. Na vnější straně byly nalezeny zbytky stejné povrchové úpravy. 

- Na kovových prvcích bylo nalezeno více barevných vrstev. Barevnost kovových prvků 

je dvojí. Část prvků /aplikace, panty, obrtlíky a podobně byly v barevnosti dveří. 

Mřížky a kliky byly v odlišné barevnosti. Dvě nejmladší vrstvy souvisí s celkovou 

úpravou dveří, jsou v tmavě hnědém odstínu u kování a černé u mřížek. Černá 

barevnost mřížek pravděpodobně navazuje na starší řešení. Zajímavostí je použití 

takřka bílé barvy jako základní /foto 32. Jde pravděpodobně o přetah úpravy při nátěru 

dveří. Použití bílé barvy jako finální povrchové úpravy je vzhledem k historickému 

kontextu a nalezeným vrstvám na dřevě velmi neobvyklé. Mřížky mohli být také 

původně ve velmi hnědém odstínu /barva se těžko odlišuje od nečistot/. Hnědé vrstvy 

by se dobře hodily k barevnosti fládru.  Na povrchu kovových prvků je velmi slabá 

vrstvička ve tmavém /hnědo-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 

může být provedena ve dvou různých variantách:  

      A/ napodobení původního fládru 

      B/ úprava krycí barvou v odstínu dubového dřeva.  
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Varianta A/ může být provedena 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. Nevýhodou je složitost oprav v případě poškození. Mřížky by 

bylo vhodné ponechat v dochované barevnosti tedy upravit kovářskou černou barvou /např. 

Hostagrund/, případně černou barvou s příměsí grafitu s následnou úpravou kartáčováním, 

nebo by mohly být ve velmi tmavohnědém odstínu. Ostatní kovy by byly upravny v 

barevnosti dveří. 

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

povrchové úpravy. 

V případě krycího nátěru navrhuji systém HET barvu Soldecol UNICOAT SM v odstínu 

středně tmavého dubového dřeva.  

Kovy na dveřích by byly v barevnosti dveří /zámek, panty, štítek, zástrče. Mřížky mohou být 

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

č.p. 1 /tedy kovářskou černou barvou /např. Hostagrund/, případně černou barvou s příměsí 

grafitu s následnou úpravou kartáčováním/. 

 

 

IX.    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 

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 nebo rozpouštědly/, případně plochu 

lehce přebrousit skelným papírem. 

-    Narušenou dřevní hmotu zpevnit pryskyřicí.  

-    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 tmely /např. od firmy Clou/ a lehce 

přebrousit.  
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- 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, a nebo 

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. 

 

X.   POSTUP RESTAUROVÁNÍ: 
DŘEVO: Při restaurování bylo u 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. Aby 

bylo možné povrch dobře očistit, byly sejmuty kovové aplikace nahrazující řezbářskou 

výzdobu. Povrch byl zbaven vrstev nátěrů horkovzdušnou pistolí a následně byl chemicky 

dočištěn a lehce přebroušen. Uvolněné části výzdoby a další volné konstrukční prvky byly 

sejmuty. To umožnilo po jejich očištění a opravě kvalitní upevnění zpět na svá místa. 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. Novější úprava zamykání /přídavný 

zámek s vložkou/ byla ponechána. Příklopná lišta byla po sejmutí 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 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 opakovaně 

přebroušen brusnou houbou pro lepší spojení jednotlivých vrstev. U zárubně bylo 

postupováno stejně jako u dveří. 

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. Kovové aplikace a část 

kování byly opatřeny nátěrem spolu se dveřmi. 
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Zámek byl rozebrán, vyčištěn. Pohyblivé části byly promazány, k mazání byla použita 

grafitová vazelína. Ošetřené a nově opravené 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. 

            XI.  POZNANKY Z RESTAUROVÁNÍ :  
HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE 

Dveře jsou z měkkého dřeva a v minulosti byly jednoznačně s povrchovou úpravou 

krycí barvou.  

Dveře byly v minulosti upraveny /zámky/. Řešení zamykání bylo ponecháno bez 

zásahu. Původní zámek je v podstatě vyřazen z provozních důvodů.  

Dveře byly restaurovány bez restaurátorského zásahu na pískovcové zárubni. 

XII.  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 

XIII.   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 33 – OBR. Č. 34 STRANA 54 
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OBR. Č. 1+2 Hlavní dveře – stav během prací – detail výzdoby – vnější strana. 

Na snímcích je ukázka stavu dveří během snímání uvolněných prvků. Aby bylo možné dveře 

dobře očistit a následně obnovit pevnost spojů byly uvolněné části, zdobné části a výplně 

sejmuty. Jednotlivé prvky byly restaurovány samostatně. Uvolněné spoje byly posilovány 

hřebíky, což vedlo k jejich dalšímu poškozování.  
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OBR. Č. 3+4 Hlavní dveře – stav během prací – detail výzdoby – vnější strana. 

Na snímcích je ukázka stavu zdobných prvků po sejmutí uvolněných prvků. Uvolněné spoje 

byly posilovány hřebíky, což vedlo k jejich dalšímu poškozování. Mezery vzniklé uvolněním 

byly často vyplněny nečistotami a často nevhodnými tmely. Při čištění byly nečistoty, tmely a 

dožilé zbytky povrchových úprav odstraněny. 
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OBR. Č. 5+6 Hlavní dveře – stav během prací – detail konstrukce – vnitřní strana. 

Na snímcích je ukázka stavu uvolněných výplní, Uvolněné spoje byly posilovány hřebíky, což 

vedlo k dalšímu poškozování prvků. Mezery vzniklé uvolněním byly často vyplněny 

nečistotami a často nevhodnými tmely. Při čištění byly nečistoty, tmely a dožilé zbytky 

povrchových úprav odstraněny. 
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OBR. Č. 7+8 Hlavní dveře – stav během prací – detail konstrukce – vnitřní strana. 

Na snímcích je ukázka stavu uvolněných lišt lemujících výplně. Uvolněné spoje byly 

posilovány hřebíky. Vzniklé mezery byly vyplněny nečistotami a často nevhodnými tmely. 

Při čištění byly nečistoty, tmely a dožilé zbytky povrchových úprav odstraněny. 
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OBR. Č. 9+10 Hlavní dveře – stav během prací – detail výzdoby – vnější strana. 

Na snímcích je ukázka stavu uvolněných zdobných prvků. Uvolněné spoje byly posilovány 

hřebíky. Vzniklé mezery byly vyplněny nečistotami a často nevhodnými tmely. Při čištění 

byly nečistoty, tmely a dožilé zbytky povrchových úprav odstraněny. 
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OBR. Č. 11+12 Hlavní dveře – stav během prací – detail výzdoby – vnější strana . 

Zdobné, sejmuté prvky byly restaurována samostatně. Očištěná spodní strana byla doplněna 

dřevem tak, aby styčná plocha byla rovná a po vrácení nevznikaly mezery, do kterých by 

vnikala voda a nečistoty. 
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OBR. Č. 13 Hlavní dveře – stav během prací – křídlo dveří – vnitřní strana – celkový pohled. 

Na snímku je opravený rám křídla před vrácením výplně a chemickým ošetřením. 
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OBR. Č. 14 Hlavní dveře – stav během prací – křídlo dveří – vnější strana – celkový pohled. 

Na snímku je opravený rám křídla před vrácením výplně a zdobných prvků. Drobné trhliny 

byly vytmeleny, dožilý materiál byl nahrazen novým dřevem. 
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OBR. Č. 15+16 Hlavní dveře – stav během prací – křídlo dveří – vnější strana – detail. 

Na snímcích jsou opravená místa, kde byl dožilý materiál nahrazen novým dřevem. Vysazení 

bylo řešeno tak, aby se místa napojení co nejméně opticky uplatnila a byla případně překryta 

zdobnými prvky. 
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OBR. Č. 17+18 Hlavní dveře – stav během prací – křídlo dveří – vnější strana – detail. 

Na snímcích jsou opravená místa /zejména hrany/, kde byl dožilý materiál nahrazen novým 

dřevem. Nahrazena byla i dožilá patka příklopné lišty. Vzhledem ke značnému namáhání byla 

patka nahrazena kopií z dubového dřeva, které lépe odolává povětrnostním vlivům. 
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OBR. Č. 19 Hlavní dveře – stav během prací – křídlo dveří – vnitřní strana – celkový pohled. 

Na snímku je opravený rám křídla s vrácenou výplní a po chemickém ošetření. 
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OBR. Č. 20 Hlavní dveře – stav během prací – křídlo dveří – vnější strana – celkový pohled. 

Na snímku je opravený rám křídla s vrácenou výplní a zdobnými prvky po chemickém 

ošetření. Soustružené knoflíky byly v tak špatném stavu, že musely být kompletně nahrazeny 

kopiemi. 
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OBR. Č. 21+22 Hlavní dveře – stav během prací – křídlo dveří – vnější strana – detail. 

Na snímcích je opravený rám křídla s vrácenou kovovou aplikací a zdobným prvkem po 

chemickém ošetření. Stav některých drobných prvků, byly tak špatný, že byly při restaurování 

nahrazeny kopiemi. 
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OBR. Č. 23+24 Hlavní dveře – stav během prací – křídlo dveří – vnější strana – detail. 

Na snímcích jsou opravené a vrácené zdobné prvky po chemickém ošetření před povrchovou 

úpravou. 
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OBR. Č. 25 Hlavní dveře – stav během prací – křídlo dveří – vnitřní strana – celkový pohled. 

Na snímku jsou opravená křídla dveří během prací na povrchové úpravě. Mezi jednotlivými 

vrstvami byly dveře ještě lokálně přetmeleny. Povrch byl mezi nátěry pro lepší soudržnost 

jemně broušen pěnovou brusnou kostkou.  
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OBR. Č. 26 Hlavní dveře – stav během prací – rám dveří – vnější strana – detail. 

Na rámu probíhaly práce stejným způsobem jako na dveřích. Na snímku je stav po sejmutí 

dožilých vrstev povrchových úprav. 
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OBR. Č. 27+28 Hlavní dveře – stav během prací – rám dveří – vnější strana – detail. 

Na rámu probíhaly práce stejným způsobem jako na dveřích. Na snímcích je stav po sejmutí 

dožilých vrstev povrchových úprav a po přebroušení. Následně byl povrch chemicky ošetřen a 

opatřen novou povrchovou úpravou krycím nátěrem. 
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OBR. Č. 29 Hlavní dveře – stav během prací – rám dveří – vnitřní strana – detail. 

Na snímku je stav po jemné přebroušení a odmaštění povrchu na vnitřní ploše rámu. Na 

vnitřní ploše rámu v horní části byly vrstvy povrchových úprav ponechány jako doklad 

vývoje. 
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OBR. Č. 30+31 Hlavní dveře – stav během + dokončení prací - vnější strana – detail. 

Na snímku č. 30 je stav před doplněním chybějících zdobných soustružených prvků. Konečný 

stav po dokončení prací je na snímku č. 31. Chybějící prvky a jejich části byly doplněny 

kopiemi. 
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OBR. Č. 32 Hlavní dveře – stav po dokončení prací - vnější strana – detail. 

Mezi jednotlivými zdobnými prvky již nejsou mezery. Prvky jsou uchyceny vruty a jejich 

hlavičky jsou zatmeleny a přetřeny barvou. Uchycení vruty /oproti hřebíkům/ by mělo 

v případě rozměrových změn lépe udržet jednotlivé prvky. 
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OBR. Č. 33 Hlavní dveře – stav po dokončení prací - vnější strana – detail. 

Ponechání přídavného zámku s vložkou si vynutilo zachování dodatečné úpravy příklopné 

lišty. Obloukový výřez je nutný pro otáčení klíče. 
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OBR. Č. 34 Hlavní dveře – stav po dokončení prací - vnější strana – celkový pohled. 

Celkový pohled na zrestaurované dveře. 


