


DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY:

TP 1  -   Umělý kámen 

1) Přípravná fáze :
-  Dodatečný průzkum konkrétní části z celoplošného lešení 
-  Provedení zkoušek čištění
-  Fotodokumentace
-  Vyhodnocení  a  schválení  konečného technologického postupu a rozsahu

prací 

Umělý kámen má charakter „jemně až středně zrnného“ tmelu, s převládajícím
cementovým pojivem. Původní umělý kámen bývá pevná, tvrdá a dobře zpracovaná
hmota s utaženým povrchem. Nízká pórovitost a s ní  spojená malá nasákavost je
základní  vlastností  umělého  kamene.  Architektonické  prvky  byly  plasticky
modelovány v jemnozrnném materiálu a možná následně v rámci barevného řešení
probarveny. 

2) Etapa čištění  
Vzhledem  k potřebné  pevnosti  architektonických  článků  zhotovených

z umělého  kamene je  možné  na  zasažená  místa  aplikovat  mechanické  čištění  a
následně  využít  chemické  rozpouštění  nečistot.  Aplikace  vhodných  smáčedel
(emulgátorů) lze podpořit metodou absorpčních zábalů, které prodlužují kontakt vody
s  povrchem  materiálu  a  zároveň  podporují  rozrušení  vrstev  nečistot.  Je  rovněž
možné využít aplikaci čistících past jejichž účinnost je odvislá od využití nejrůznějších
chemikálií. Lze doporučit komplexotvorné látky (kyselý uhličitan sodný nebo amonný)
, jež budou doplněny různými inertními materiály (kaolin, bentonit, buničina). 

Další etapou čištění bude povrchové „odsolení“ všech částí a oblastí,  které
jsou  z hlediska  odstranění  vodorozpustných  solí   nutné  ošetřit.  Technologii
„odsolování“ je možné provádět omýváním (tepelně upravenou destilovanou vodou)
nebo podpořit obklady.

Biologické napadení , které je na vrchních deštěm smáčených plochách velmi
výrazné,  je nutné odstranit  mechanickým způsobem a odpovídajícími  chemickými
prostředky (fungicidy). Zároveň je na vybraných místech možně provést odstranění
biologického  napadení  lokální  aplikací  speciální  fyzikální  metodou  (např.  UV,
mikrovlným zářením atd).

3) Etapa doplnění chybějících částí architektonických prvků
Základem  tmelu  bude  kvalitní  cement  barvy  dle  stávajících  částí  (bílý

dobarvený,  nebo šedý).  Je  možné tmely upravit  modifikujícími  přídavky,  které  se
v současné  době  vyrábějí  synteticky.  Vlastnost  tmelů  se  nejen  zlepší  o
zpracovatelnost,  ale  zkvalitní  se  pevnost,  objemová  stabilita,  mrazuvzdornost  a
otěruvzdornost. 

Otevřené  trhliny  a  praskliny  je  nutné  zaplnit  injektážním materiálem,  který
bude doplněn „nosičem“ na bázi akrylátového disperzního pojiva. Tmelící pasta bude
složena z jemného plniva  schopného zaplnit  trhliny.  Výhodou akrylátové  disperze
jsou nejen konsolidační vlastnosti, ale i její pevnost a houževnatost.



4)  Finální  barevná  úprava bude  provedena  speciální  lazurou  vhodnou  pro
úpravu umělého kamene na bázi cementového pojiva (Schwenk, Remmers). Výběr
bude proveden odbornou firmou po konzultaci s investorem zástupcem pam. péče.

5) Hydrofobizace 
Protože  lze  předpokládat,  že  tato  část  stavby  bude  i  nadále  vystavena

zvýšenému  působení  vnější  vlhkosti,  bude  hydrofobizována  přípravkem  na  bázi
siloxanu.

Kovové armatury a čepy jsou součástí konstrukce. Z důvodu jejich koroze je
nutné všude tam,  kde je to možné, použít antikorozních prostředků. V místech, kde
je  možné  zjistit  (např.  rentgenový  průzkum)  kovové  armatury  a  čepy,  je  nutné
sondážním  vrtem  (nebo  existující  trhlinou)  aplikovat  inhibitory  na  zpomalení
korozního procesu a pasivaci povrchu kovové armatury.

TP 2  -  Omítka převážně určená ke zpevnění a zachování v plochách 

1) Přípravná fáze :
-  Dodatečný průzkum konkrétní části z celoplošného lešení 
-  Provedení zkoušek čištění
-  Fotodokumentace
-  Vyhodnocení  a  schválení  konečného technologického postupu a rozsahu

prací 

2)  Fáze čištění :
Omítky  včetně  plastických  prvků  budou  očištěny  a  to  mechanicky  (vodou

případně otryskáním), následně dle potřeby chemicky. 

3)  Fáze sejmutí :
Části omítky vykazující znaky nedostatečné přídržnosti k podkladu, které není

možno přidržet  podinjektováním budou sejmuty,  proškrábány spáry a mechanicky
očištěny  nečistoty,  případně  výkvěty  solí.  Obdobně  tomu  bude  v případě  omítek
nutných k sejmutí z důvodu řešení trhlin.

4)  Fáze konsolidace :
Ojediněle  se  vyskytující  uvolněné části  budou podinjektovány,  ojediněle  se

vyskytující degradované části, které není možno udržet ani podinjektováním budou
po  zdokumentování  sejmuty.  Dojde  k celoplošnému  zpevnění  organokřemičitany
(toto  zpevnění  bude  předběžně  uvažováno  ve  výkazu  výměr  s tím,  že  během
provádění  bude  po  podrobnější  prohlídce  z lešení  za  účasti  orgánů  pam.  péče
eventuálně rozsah zmenšen. 

5)  Fáze doplnění  :
Chybějící (sejmuté) části omítek budou doplněny v původním tvaru a hmotě a

to případně po vrstvách – složení směsi i  plniva bude shodné s výsledky rozboru
okolních  stávajících  omítek  v průzkumech.  Dojde  k  zatmelení  trhlin  dochovaných
omítek vápennou výplňovou směsí. Tloušťka původní a tedy i nové omítky je až 7
cm. K doplnění dojde i v případě omítek sejmutých z důvodu řešení trhlin.



6)  Fáze sjednocení povrchů :
Dojde ke sjednocení  povrchu  nové  a  původní  omítky,  aby nebyly  znatelné

přechody  k  retuším a tmelení. 

7)  Konečná povrchová úprava :
Na  závěr  bude  aplikován  nátěr  dle  průzkumu  původní  barevnosti  a  po

konzultaci se zástupcem památkové péče.

 

TP 3  -   Zdivo z     režných cihel

Tyto fáze budou následovat po provedení sanace vlhkého zdiva

1) Přípravná fáze :
-  Dodatečný průzkum konkrétní části z celoplošného lešení 
-  Fotodokumentace
- Vyhodnocení a schválení konečného technologického postupu a konečného

složení  nové omítky nahrazující omítku původní, upřesnění ploch určených k sejmutí
a nahrazení

2) Fáze odstranění degradovaných částí
Jednotlivé degradované cihly budou odstraněny vysekáním do hloubky 7,5 až

15cm. Obnažená plocha bude mechanicky očištěna. V celé ploše zdiva pak budou
vyškrábány spáry. Je nutné počítat s větší pracností odstranění nového spárování
cementovou maltou ze 70. let.

Výměna  degradovaného  zdiva  bude  probíhat  po  poměrně  malých
úsecích (max 1 m) , a to vždy pouze z jedné strany tak, aby nebyla ohrožena
stabilita zdi !

3) Fáze čištění :
Omítky  včetně  plastických  prvků  budou  očištěny  a  to  mechanicky  (vodou

případně otryskáním), chemicky. 

4) Fáze odsolení :
Před výběrem vhodné metody je potřebí provést pečlivý průzkum stávajícího

stavu. Poté po konzultaci s odbornou firmou vybrat vhodnou metodu odsolení.
Navrhujeme, po zběžné prohlídce stávajícího stavu,  tento postup.  Usazené

soli  a  krusty  budou  nejprve  mechanicky  očištěny.  Poté  dle  potřeby  bude  zdivo
odsoleno  např.  několikanásobným  prolitím  destilovanou  vodou  a  následným
vysušením. Tato metoda nezbaví zdivo solí v hloubce zdiva, ale pouze povrchovou
vrstvu.  Zabráněním  dalšího  významného  vlhnutí  zdiva  (sanace  vlhkého  zdiva
chemickou clonou nebo podřezáním) pak zpomaluje proces zasoleni.

Lze také použít specializované chemické metody odsolení.

5) Fáze konsolidace :
Ojediněle  se  vyskytující  uvolněné  části  budou  podinjektovány,  Dojde

k místnímu zpevnění organokřemičitany (toto zpevnění bude předběžně uvažováno



ve výkazu výměr ve větším rozsahu s tím, že během provádění bude po podrobnější
prohlídce z lešení za účasti orgánů pam. péče eventuálně rozsah zmenšen. 

6) Fáze provedení nového líce zdiva :
Odsekané  části  budou  vyplněny  pásky  z vysokopevnostních  režných  cihel

popřípadě z lícovek (Klinker, Vande Moortel aj.) Cihly, které budou použity k výměně,
budou stejného formátu a barvy jako cihly stávající.

Zachované cihelné zdivo bude čištěno pomocí specializovaných čistících past
na režné cihly dle postupu výrobce dané pasty (např. Remmers) , proces bude mít
nejméně 2 opakování.

Následně bude provedeno spárování maltou s malým difůzním odporem, která
umožní odpařování vody nasáklé ve zdivu.

7) Fáze sjednocení povrchů :
Dojde ke sjednocení povrchu nového a původního zdiva, aby nebyly znatelné

přechody (ve sparách a barevnosti cihel).

8) Fáze hydrofobizace
Protože  lze  předpokládat,  že  tato  část  stavby  bude  i  nadále  vystavena

zvýšenému  působení  vnější  vlhkosti,  bude  hydrofobizována  přípravkem  na  bázi
siloxanu.

TP 4  -   Krytina z      keramických tašek

Stávající  krytina  bude kompletně odstraněna.  Povrch bude hrubě vyrovnán
vhodnou  maltou  případně  s  příměsí  úlomků  cihel.  Tašky  budou  roztříděny  dle
počkození. Znovu použity budou pouze ty, které jsou ve velmi dobrém technickém
stavu.  Tyto  budou  následně  čištěny  dle  postupu  čištění  režného  zdiva.  Do
pokrývačské malty bude uložena krytina nová,stejného typu,promíchaná s očištěnou
původní.

TP 5   -  Omítka  a  režné zdivo  na plochách v     lepším či  horším stavu
napadené  zvýšenou vlhkostí  nebo salinitou

omítka :

1) Přípravná fáze :
-  Dodatečný restaurátorský průzkum konkrétní části z celoplošného lešení 
-  Fotodokumentace
- Vyhodnocení a schválení konečného technologického postupu a konečného

složení  nové omítky nahrazující omítku původní, upřesnění ploch určených k sejmutí
a nahrazení
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2) Fáze sejmutí :
Veškerá  stávající  omítka  bude  sejmuta,  proškrábány  spáry  a  mechanicky

očištěny nečistoty, případně výkvěty solí. Původní omítka bude nahrazena cca 1 m
nad zjištěné zvětšené zavlhnutí a okolo něj s tím, že rozhraní bude pokud možno ve
spárách  nebo  jiných  logických  předělech,  aby  byly  usnadněny  retuše  přechodů.
K sejmutí dojde i z důvodu řešení trhlin. 

 
3) Fáze odsolení :
Podkladové zdivo bude odsoleno např. několikanásobnými zábaly destilované

vody v Arbocelu – zejména u soklových částí

4) Fáze provedení nové omítky :
Bude  provedena  nová  omítka  (případně  i  ve  více  vrstvách)  se  speciální

recepturou,  kterou  vypracuje  odborný  dodavatel  těchto  omítek  tzn.  porézní
hydraulická omítka se speciálními přísadami a minimálním difúzním odporem a to ve
tvaru a hmotě omítky původní. Tloušťka původní a tedy i nové omítky v plochách je
až 7 cm, u říms a ornamentů je tloušťka ještě větší. K provedení nové omítky dojde i
v případě omítek sejmutých z důvodu řešení trhlin.

5) Fáze sjednocení povrchů :
Dojde ke sjednocení  povrchu  nové  a  původní  omítky,  aby nebyly  znatelné

přechody. 

6) Konečná povrchová úprava :
Na závěr bude aplikován nátěr (lazura) dle nutného statigrafického průzkumu

původních vrstev a jejich barevnosti. Výsledek (barva, struktura a charakter povrchu)
bude konzultován s investorem a se zástupcem památkové péče.

7) Fáze hydrofobizace
Protože lze předpokládat, že tato omítka bude i nadále vystavena zvýšenému

působení vnější vlhkosti, bude hydrofobizována přípravkem na bázi siloxanu.

režné zdivo :

Tyto fáze budou následovat po provedení sanace vlhkého zdiva

1) Přípravná fáze :
-  Dodatečný průzkum konkrétní části 
-  Fotodokumentace
- Vyhodnocení a schválení konečného technologického postupu a konečného

složení  nové omítky nahrazující omítku původní, upřesnění ploch určených k sejmutí
a nahrazení

2) Fáze odstranění degradovaných částí
Degradované  zdivo  bude  odstraněno  odsekáním  pásů  do  hloubky  7,5  až

15cm do výšky 1-1,5m (výška poškozeného zdiva se mění, nejčastěji po soklovou
římsu)

Obnažená plocha bude mechanicky očištěna a vyškrábány spáry.



Výměna  degradovaného  zdiva  bude  probíhat  po  poměrně  malých
úsecích (max 1 m) , a to vždy pouze z jedné strany tak, aby nebyla ohrožena
stabilita zdi !

3) Fáze odsolení :
Před výběrem vhodné metody je potřebí provést pečlivý průzkum stávajícího

stavu. Poté po konzultaci s odbornou firmou vybrat vhodnou metodu odsolení.
Navrhujeme, po zběžné prohlídce stávajícího stavu,  tento postup.  Usazené

soli  a  krusty  budou  nejprve  mechanicky  očištěny.  Poté  dle  potřeby  bude  zdivo
odsoleno  např.  několikanásobným  prolitím  destilovanou  vodou  a  následným
vysušením. Tato metoda nezbaví zdivo solí v hloubce zdiva, ale pouze povrchovou
vrstvu.  Zabráněním  dalšího  významného  vlhnutí  zdiva  (sanace  vlhkého  zdiva
chemickou clonou nebo podřezáním) pak zpomaluje proces zasoleni.

Lze také použít specializované chemické metody odsolení.

4) Fáze provedení nového líce zdiva :
Odsekané  pásy  budou  vyplněny  pásky  z vysokopevnostních  režných  cihel

popřípadě z lícovek (Klinker, Vande Moortel aj.) Cihly, které budou použity k výměně,
budou stejného formátu a barvy jako cihly stávající.

Výměna  degradovaného  zdiva  bude  probíhat  po  poměrně  malých
úsecích (max 1 m) , a to vždy pouze z jedné strany tak, aby nebyla ohrožena
stabilita zdi !

Následně bude provedeno spárování maltou s malým difůzním odporem, která
umožní odpařování vody nasáklé ve zdivu.

7) Fáze sjednocení povrchů :
Dojde ke sjednocení povrchu nového a původního zdiva, aby nebyly znatelné

přechody (ve sparách a barevnosti cihel).

8) Fáze hydrofobizace
Protože  lze  předpokládat,  že  tato  část  stavby  bude  i  nadále  vystavena

zvýšenému  působení  vnější  vlhkosti,  bude  hydrofobizována  přípravkem  na  bázi
siloxanu.

TP6  -  Štukové prvky ornamentálního charakteru k restaurování

1) Přípravná fáze :
-  Dodatečný průzkum konkrétní části z celoplošného lešení 
-  Provedení zkoušek čištění
-  Fotodokumentace
-  Vyhodnocení a schválení konečného postupu restaurování 

2) Fáze čištění :

Štuky  včetně  plastických  prvků  budou  očištěny  a  to  mechanicky  (vodou
případně otryskáním), chemicky. 
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3) Fáze odsolení :

V místech s obsahem solí bude aplikován zábal destilované vody v Arbocelu

4) Fáze konsolidace  :

Uvolněné části budou podinjektovány, degradované části, které není možno
udržet  ani  podinjektováním  budou  po  zdokumentování  sejmuty.  Dojde
k celoplošnému  zpevnění  organokřemičitany  (toto  zpevnění  bude  předběžně
uvažováno  ve  výkazu  výměr  s tím,  že  během  provádění  bude  po  podrobnější
prohlídce  z lešení  za  účasti  orgánů  pam.  péče  eventuálně  rozsah  zmenšen  i
s ohledem na to, že stávající štuky do značné míry již napuštěny organokřemičitany
jsou). 

5) Fáze doplnění :

Chybějící (sejmuté) části štuku budou doplněny v původním tvaru a hmotě a to
případně  po  vrstvách  –  složení  směsi  i  plniva  bude  shodné  s výsledky  rozboru
okolních  stávajících  štuků  v průzkumech.  Dojde  k  zatmelení  trhlin  vápennou
výplňovou směsí. 

6) Fáze sjednocení povrchů :

Dojde ke sjednocení a retuši povrchu nových a původních štuků, aby nebyly
znatelné přechody k  retuším a tmelení. 

7)  Konečná povrchová úprava :
Na  závěr  bude  aplikován  nátěr  dle  průzkumu  původní  barevnosti  a  po

konzultaci se zástupcem památkové péče.

TP 7  -  Prvky na fasádě

Skříně  elektrických  vedení  : budou  opatřeny  novými  rámy  a  dvířky
zhotovenými  klempířsky  z titanozinkového  plechu.  Vše  bude  precizně  a  rovně
osazeno. Případné nefunkční skříně (doposud neobjeveny)  budou demontovány a
niky zazděny a povrchově upraveny shodně s okolím.

Viditelné  kabely  : Anténní  svody  a  slaboproudé  kabely  budou  uloženy  do
spáry pod tmel,  v případech, kde je možné trasu přeložit  na vnitřní  líc zdi  budou
zrušeny. Silnoproudé kabely budou nahrazeny vodiči odpovídajícími normě (CYKY).

Osvětlení  : Svítidla  na  fasádě  budou  demontována  a  po  ukončení  opravy
inkriminované části  fasády budou nahrazena novými  typy  (viz  projekt  Elektro)  na
původním místě.



Dešťové svody : Budou po dobu opravy demontovány a u žlabu nahrazeny
provizorními chrliči, aby voda netekla po budově. Do omítek budou osazeny nové
měděné, zinkové nebo nerez úchyty. 

TP 8  -  Cizorodé prvky na fasádě k odstranění

-  viz  „Prvky  na  fasádě“  s tím,  že  dojde  k odstranění  a  následné  úpravě
povrchů shodné s okolím.

TP 9  -  Trhliny

Otevřené  trhliny  a  praskliny  je  nutné  zaplnit  injektážním materiálem,  který
bude doplněn „nosičem“ na bázi akrylátového disperzního pojiva. Tmelící pasta bude
složena z jemného plniva  schopného zaplnit  trhliny.  Výhodou akrylátové  disperze
jsou nejen konsolidační vlastnosti, ale i její pevnost a houževnatost.

TP 10  -  Biologické napadení

Biologické napadení , které je na vrchních deštěm smáčených plochách velmi
výrazné,  je nutné odstranit  mechanickým způsobem a odpovídajícími  chemickými
prostředky (fungicidy). Zároveň je na vybraných místech možně provést odstranění
biologického  napadení  lokální  aplikací  speciální  fyzikální  metodou  (např.  UV,
mikrovlným zářením atd).

V Brně dne 26.11.2006 Ing.arch. Z. Přibyl


