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1. Úvod
Omítka, jako svébytný produkt lidské činnosti, dotvářející povrch stavebního díla a vtiskující mu
definitivní podobu, byla v každém dějinném okamžiku determinována danou technickou a kulturní
vyspělostí, dobovými estetickými nároky, tradicí a svébytností regionálních, geografických
i klimatických podmínek. Omítky, se vší různorodostí, se v jednotlivých vývojových epochách podstatně
podílely na vytváření charakteristických slohových rysů, avšak vždy v mezích neměnného základního
principu složení hmoty, technologie zpracování a techniky její modelace.
V důsledku požadavků na ekonomii a rychlost výstavby, se za posledních zhruba sto let výrazně
rozvíjí průmyslový způsob zpracování stavebních komponentů. Snaha zjednodušit a urychlit proces
výroby se projevuje postupným preferováním montážního způsobu stavění s omezováním zdlouhavých
mokrých procesů, které postupně vytlačují tradiční postupy. S rozvojem soudobého stavebnictví tak
současně dochází k postupnému odklonu od tradičních stavebních technologií, což s sebou nese
negativní dopad pro údržbu a záchranu historických staveb.
Péče o rozsáhlý historický stavební fond a tím více o architektonické památky je podmíněna
schopností reprodukce tradičních technologií (s uplatněním odpovídajících materiálů a výrobků),
přičemž závažnost tohoto tématu je s postupem času stále naléhavější. Mechanickým přenesením
soudobých výrobních postupů do péče o historické stavby nebo dokonce o stavební památky,
opouštěním tradičních řemesel i v této pro ně výsostné oblasti, hrozí v dohledné době zánik po věky
zažitých a kontinuálně rozvíjených řemeslných dovedností tradičního stavitelství. Ztráta schopnosti
věrohodné záchrany památek přitom představuje ohrožení existence památek samotných. Zaniknou-li
veškeré dovednosti, s jejichž pomocí byla díla v minulosti vytvořena, zaniknou i památky samé.
Současná praxe přináší důkazy o postupné ztrátě vztahu k tradičním technologiím i o nepochopení
významu jejich uchování. Patrně to souvisí s neznalostí a s nepochopením funkce a významu systému
tradičních staveb. Příkladem je šíření zásahů nešetrných k stavební podstatě historických staveb, tedy
i k historickým omítkám. V důsledku této nešetrnosti, provázené často zcela zbytečným odstraňováním
historických omítek, dochází k značnému ochuzování historického fondu s mnoha dalšími velmi
negativními doprovodnými důsledky. Ze zkušeností vyplývá, že nešetrnost k jakékoliv historické
konstrukci a materii, což se týká i omítek a omítaného zdiva, je navíc zpravidla provázena zcela
zbytečným plýtváním finančních prostředků nejen na úpravu výchozího stavu, ale i následně na další
sanační práce, generované nepochopením stavebně technického systému historického stavby.
O zachování tradičních technologií a řemeslných dovedností je proto nutné společně usilovat. Mají
nejen v památkové péči, ale v péči o rozsáhlý historický stavební fond nezastupitelnou roli.
Kvalifikovaná péče o stavební dědictví je zásadně podmíněna cílevědomým setrváním na základech
tradičních technologií, jejich systematickým poznáváním a především pak důsledným rozvíjením. To je
v dnešních podmínkách závažný úkol pro všechny, kteří v oboru působí a chtějí se v kterékoliv pozici pro
dobro věci uplatnit.
Záměrem autorů, kteří za svou praxi v oboru nashromáždili na desítkách historických staveb
nepřeberné množství praktických poznatků, je nejen obohatit nepříliš obsáhlý soubor literatury
zabývající se péčí o historické omítky na bázi vzdušného vápna, ale především přispět novými poznatky
k porozumění složité problematiky prvku, který se v průběhu mnoha generací významně podílel na
modelaci charakteristických slohových rysů tradičních staveb. Cílem je i přiblížit možnosti reálných
šetrných postupů praktické péče o vybraný, ale současně nejrozsáhlejší soubor historických vápenných
omítek.
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2. Historický vývoj vápenných omítek a péče o ně
v minulosti
2.1 Stručná charakteristika vápenných omítek jednotlivých slohových období [1,2]
(a) Románské omítky: v románské době je pro úpravu exteriéru typické používání zdiva
kamenného s obnaženým lícem, budovaného na našem území nejčastěji z pravidelných opukových
nebo pískovcových kvádříků, vzácněji z režného cihelného zdiva. Řádkové zdivo, vyskládané z
pravidelně opracovaných kamenných bloků se vyznačovalo pečlivě srovnaným lícem s minimálními
ložnými spárami. Jejich detailní úpravě byla věnována pozornost (spáry s maltou zatřenou do líce,
podřezávané či plasticky zdůrazňované), avšak aniž by bylo popřeno ucelené, monumentální působení
kamenné hmoty stavebního díla. Přestože je pro architekturu románského období charakteristické
spíše uplatnění neomítaného kvádrového zdiva, použití omítek je doloženo na stavbách vzniklých
od 9. století jak v exteriéru tak zejména při úpravě stěn v interiérech, nezřídka u významnějších staveb
jako podklad pro jejich výtvarnou výzdobu (nástěnné malby). U staveb, budovaných z obtížně
opracovatelného kamene, byly v některých případech spáry zdůrazněny rytými stezkami v utažené zdící
maltě, u lomového zdiva byl povrch zakrýván tenkou vrstvou vápenné omítky. Románské omítky byly
zpravidla jednovrstvé, hlazené dřevem či železem, ve své tloušťce úsporně nanášené, kopírující
nerovnosti podkladu, líc omítek byl zpravidla opatřen vápenným nátěrem.
(b) Gotické omítky: od 13. století se používá na významnějších stavbách nejen neomítané
kvádrové zdivo, ale s ohledem k širokému rozmachu stavební aktivity se rozšiřuje používání zdiva
z lomového kamene, tedy zdiva s relativně nerovným lícem nepravidelných kusů hrubě vylámané
horniny (jedná se ale o relativní nerovnost při porovnání s kvádříkovým zdivem, neboť i středověké
lomové zdivo je zpravidla vyzděno s využitím bravurně vyskládaných kamenů se srovnaným lícem).
Dochází k povýšení ochranné úlohy omítky, chránící a dorovnávající líc z nerovného lomového zdiva, ale
i k akcentování omítky jako významné součásti výtvarného ustrojení stavebního díla.
Gotické omítky byly nejčastěji jednovrstvé, hrubě nahozené bez úpravy, nebo s různými, vždy značně
rutinními způsoby povrchové modelace (strhávané hranou lžíce, hlazené železem, srovnávané koženou
rukavicí apod.). Prudkým pohybem nahozená (obmršťovaná) omítka, která nebyla dodatečně
upravovaná, vykazovala charakteristickou hrubou strukturu. Při použití řídké malty jsou typické znaky
„stékání“ malty. Srovnanější líc vykazovaly omítky strhávané hranou zednické lžíce. Touto technikou
vznikal charakteristický povrch s patrnými otisky hrany zednické lžíce, které pokrývají plochu fasády,
řidčeji interiéru, a dokládají rukopis a pracovní postup při práci. Pevné utažení a vyhlazení povrchu
omítek bylo docíleno zpracováním tvárné malty železem (nejčastěji zednickou lžící či železným
hladítkem). Hlazené gotické omítky jsou typické svým pevně utaženým a zvlněným, tzv. lasturovým
povrchem. Bez ohledu na způsob úpravy povrchu se omítka nahazovala úsporně, v relativně tenké
vrstvě, přepisující nerovnosti zdiva, čímž bylo docíleno opticky živé povrchové úpravy. Gotické omítky
obsahovaly často velký podíl vzdušného vápna (objemový poměr vápenné kaše a písku kolem 1: 1), což
se nezřídka projevilo při tuhnutí vlasovými trhlinami. Písky jsou zpravidla kopané, místní provenience.
Pro středověkou stavební produkci jsou charakteristické různé variace řešení vztahu omítkových
ploch k opracovaným kamenickým článkům. V celistvých plochách živě pojednaných gotických omítek
hrálo významnou roli výtvarné zapojení kamenných ostění oken a portálů. Okenní otvory byly nezřídka
rámovány širokými omítkovými paspartami, vzniklými buď vyhlazením hrubě nahozené jednovrstvé
omítky v okolí řešeného otvoru (hranou lžíce odříznutá pasparta se uhlazením dostala za líc omítkové
plochy v okolí) nebo přihozením omítky, tedy vymodelováním pasparty druhou omítkovou vrstvou.
Pasparty byly v některých případech doplněny zdobným detailem v omítce v návaznosti na omítkovou
plochu (např. motivem lilií u oken hradní kaple na Švihově). Kamenické články (ostění oken, portály)
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byly vždy pojednávány v kontextu s výtvarným pojetím celku. Omítka buď kryla líc opracovaného
kamene bez zdůraznění kontaktu dvou odlišných materiálů (rozetřena po povrchu kamene
do vytracena), nebo předstoupila před líc kamene a byla odříznuta s vytvořením pevného orámování
architektonického prvku. Obdobně byly řešeny úpravy nároží staveb, zpevňované kamenicky
opravovanými bloky. Kvádry nárožní armatury byly zpravidla buď kryty tenkou vrstvou omítky nebo
vápenného nátěru, nebo byly upraveny náročněji v kontextu s výtvarným řešením exteriéru stavby.
Pozoruhodný je například reliéfní zubořez na nárožích hradu Švihova. Je provedený v omítce
a imituje bez ohledu na rozměry kamenných nárožních kvádrů nárožní bosáž (včetně zdůraznění obrysů
rudou linkou). Výzdoba omítek interiérů s nástěnnou malířskou výzdobou je projevem výtvarné
vyspělosti i řemeslné zručnosti. V souvislosti s větším rozmachem nástěnné malby je zaznamenáno
rozšířenější používání dvouvrstvých omítek. Průzkumy gotických omítek zejména v posledních
desetiletích (omítaných fasád z režných i opravovaných kvádrů) potvrzují bohatost finální prezentace
(vápenné nátěry, rozmanitost a výraznost při aplikaci barevné polychromie). Středověk přináší i omítky
zdobené technikou rytím, s jednoduchou úpravou plochy rustikou v celé řadě modifikací.

Obr. 1. Detail pasparty s obloučkovým vlysem na hrubé
pozdně gotické omítce patří mezi vzácně zachované
a působivé ukázky středověkého pojetí úpravy omítek
(Horní hrad v Českém Krumlově).

Obr. 2. Plocha strhávané vápenné omítky ze 70. let
13. století na hradní bráně (hrad Bezděz).
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Obr. 3. Středověká úprava pasparty střílny s omítkovou
paspartou utahovanou železem (hrad Švihov).

Obr. 4. Pasparty oken kaple jsou doplněny motivem lilií,
přičemž pozoruhodný je také reliéfní zubořez
na nárožích, provedený v omítce a imitující bez
ohledu na rozměry kamenných nárožních kvádrů
nárožní bosáž (kaple hradu Švihova).

Obr. 5. Jeden z druhů hrubé pozdněgotické omítky
zdobené rustikou, provedenou od ruky do vlhké omítky
na fasádě paláce (hrad Valdštejn).
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Obr. 6. Výsek fasády s plochou dokonale zachované
strhávané omítky z konce 15. století
(kostel sv. Maří Magdalény, Chvalšiny).

Obr. 7. Nástěnné malby v kapli Horního hradu
v Bečově nad Teplou jsou jedinečnou ukázkou gotické
malby, ale také práce s omítkou jako podkladem
(Horní hrad v Bečově nad Teplou).

(c) Renesanční omítky: renesance přináší další rozvoj výtvarného a řemeslného zpracování
omítek. Používá omítky jednovrstvé i vícevrstvé, přičemž u exteriérových omítek sledujeme rozmanité
úpravy modelace povrchu. Renesanční omítky obsahovaly nezřídka velký podíl vzdušného vápna
(objemový poměr vápenné kaše a písku kolem 1:2), písky jsou zpravidla kopané, místní provenience.
S renesancí přichází do našich zemí svébytná technika reliéfní úpravy omítek se ztvárněním povrchu
sgrafitovou výzdobou. Sgrafitová výzdoba, modelující v mělkém reliéfu povrch rytím či odškrabáváním
vrchní části omítky, se vyvíjí v návaznosti na středověké předlohy v Itálii již ve 13. a 14. století s tím, že
na našem území se výrazněji rozšiřuje tato technika od v 1. poloviny 16. století. Sgrafitová výzdoba
(jednoduché rustiky, iluzivní psaníčková sgrafita, náročnější výzdoba ornamentálního či figurálního
typu) se prováděla v různých modifikacích podle doby vzniku a regionálních podmínek. Nejvíce jsou
zřejmě rozšířeny úpravy fasád s sgrafity jednovrstvými, prováděnými rytím či odškrabáváním vymezené
plochy ornamentu do jednovrstvé omítky. Zřetelnost reliéfní kresby určoval pouze rozdíl struktury
(hladkosti) omítky daný odlišným vnímání materiálu vyhlazeného a zdrsněného odškrábáním povrchu.
Technika dvouvrstvého sgrafita vyžadovala podklad opatřit vrstvou ve hmotě probarvené omítky
(intonaco colorito), na kterou byla natažena tenká vrstva vrchní omítky (intonaco bianco). Vyrytím
kresby či odškrabáním vrchní omítky (zpravidla velmi tenké) došlo k odhalení líce barevného intonaca
colorita. Intonaco colorito bylo probarvováno podle výtvarného záměru do odstínů černé či šedé,
červené, okrové apod. (drcené dřevěné uhlí, saze, drcená cihla apod.).
Je známa celá řada případů, kdy na jedné fasádě byly použity obě techniky, sgrafito jednovrstvé na
výzdobu hlavních ploch průčelí fasády a výraznější sgrafito dvouvrstvé na zdůraznění exponované
partie stavby (římsa, atika, štíty apod.). Tyto úpravy se dochovaly například na hradě Lipý a hradě
Grabštejn. Technikou sgrafita byly celoplošně řešeny fasády celé řady našich zámků (Litomyšl, Náměšť
nad Oslavou, Benátky nad Jizerou, Nelahozeves, Frýdlant apod.), ale i staveb měšťanských domů
(Slavonice, Český Krumlov). Pro úpravu výstavnějších fasád byly kombinovány techniky sgrafita
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a nástěnné malby (zámek Třeboň). Průzkumy řady sgrafitových fasád dokládají i používání polychromie
sgrafita v náročnějších barevných kombinacích.
Používání techniky sgrafita jako výtvarného prostředku u nás dohasíná kolem roku 1600. V renesanci
je výrazněji rozšířeno též používání nástěnných maleb (malba al fresco, al secco i specifická malba
chiaroscuro) na výzdobu architektury. Za připomenutí stojí náročná iluzivní malba dotvářející
architekturu průčelí výstavných staveb (zámek v Českém Krumlově, Kratochvíli apod.), přičemž bohatou
nástěnnou malbou jsou zdobeny i omítky interiérů měšťanských domů, kostelů i zámeckých rezidencí.
Pod nástěnnou malbu se zpravidla používaly omítky dvouvrstvé (vícevrstvé), hlazené železem i dřevem.
S renesancí je také rozšířeno používání techniky náročnějšího plastického zpracování speciálních
omítek – štukové výzdoby interiérů, zejména pro nástěnnou a nástropní výzdobu, používající kromě
vápna a písku též jako pojivo sádru a další přísady pro vylepšení parametrů zpracování materiálu.

Obr. 8. Renesanční úprava průčelí měšťanského domu.
Základní plocha je pojednaná v hrubé omítce, hlazené
omítky nároží, detaily atiky a pasparty jsou řešeny
v barevném pojetí a s orámováním červenou linkou.
(Latrán, Český Krumlov).

Obr. 9. Detail dekorativního pásu, provedeného
technikou dvouvrstvého sgrafita. Je jím zdůrazněna
architektura renesančního schodiště pod hlavní římsou.
(Horní hrad Grabštejn).
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Obr. 10. Renesanční zámecké průčelí brány je členěno
sgrafitem, portál brány je akcentován iluzivní
nástěnnou malbou (zámek Třeboň).

Obr. 11. Náročná renesanční fresková výzdoba doplňuje
pozdně gotickou architekturu palácové zástavby
(Horní hrad, Český Krumlov).

(d) Barokní omítky: rozvoj techniky zpracování omítek v polovině 17. století je spojen
s výtvarnými nároky tvorby barokního slohu. Pro realizaci náročně modelovaných fasád i interiérů bylo
zapotřebí precizní řemeslné práce od založení hrubé osnovy, až po detailní zpracování plastického
aparátu stavby, včetně dokonalé finalizace podrobností a povrchu omítek. Pro tyto účely bylo nutné
použití vícevrstvých omítek umožňujících postupné modelování požadovaného tvarosloví. Barokní
omítky byly zejména u architektonicky náročnějších staveb provedeny s velkou bravurou: s dokonalou
rovinností líce, propracovanými hranami, rovnoměrně vykrouženými křivkami, čistou profilací
a pevným povrchem, který vznikl pečlivým utahováním lícní vrstvy dřevěnými hladítky.
Pro stabilitu omítek i plastických článků byla důležitá skladba malt a vrstvení malt jemnějších
na hrubší podklad. Profilace byla tažena pomocí šablon. Pro tyto účely byly používány nové typy
jemnozrnných omítkových malt (štuk), které byly důmyslně modifikovány sádrou, přísadami a přídavky
pro posílení tvárnosti, plasticity barevnosti i trvanlivosti.
Tektonický aparát barokních staveb byl doplňován plastickými motivy (hlavice, patky),
modelovanými z ruky přímo na stavbě, později i s použitím štukových prefabrikátů. Při úpravách
interiérů se aplikuje kromě štukové výzdoby také technika stucco lustro umožňující imitovat povrch
kamene. Rozvíjí se též velmi sofistikovaná technika umělých mramorů (kombinace speciálních směsí
probarvovaných tvárných hmot), umožňujících vytvářet architektonický aparát, detaily, rozsáhlé plochy
stěn v podobě imitující vzhled leštěných vzácných hornin. Zejména v souvislosti s náročnými úpravami
interiérů se v barokní době rozvíjí technika nástěnné malby.
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Výtvarný účinek tvarově náročně zpracovaných omítek byl umocněn důmyslnými úpravami povrchu
(vypichované a hrubozrnné omítky), nebo speciálními přídavky plniva (barevný štěrk, tlučené sklo,
lastury apod.). Pro finální úpravu průčelí se používají nejen omítky opatřené barevnými vápennými
modifikovanými nátěry, ale také omítky probarvované ve hmotě.

Obr. 12. Pozoruhodný příklad nedostavěného
architektonicky náročného zámeckého křídla
(zámek Plumlov).

Obr. 14. U nás dosti vzácné řešení helmice barokního
zahradního pavilonu v omítkovém provedení, stav po
restaurování (gloriet zámku v Ploskovicích).

Obr. 13. Detail náročné barokní štukatérské práce,
úpravy hlavice sloupu. Úprava provedena zčásti
montáží dílenských prvků a z části domodelovaná
z volné ruky na místě (zámek Plumlov).
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Obr. 15. Vypichovaná omítka na bosáži barokní stavby
(měšťanský dům v Třeboni).

Obr. 16. Příklad barokní omítané fasády s kombinací
barevných vápenných nátěrů (zámek Libochovice).

(e) Klasicistní omítky: na konci 18. věku a v počátečních desetiletích 19. století je stavební
produkce inspirována střídmostí a elementární vytříbeností forem antických vzorů. Tektonický aparát
staveb a řešení jejich průčelí se zjednodušuje a celkové působení zklidňuje. Omítky a jejich precizní
zpracování hraje velkou roli. Používají se vápenné omítky dvouvrstvé, hlazené převážně dřevem,
přičemž při úpravách vnějšího vzhledu převažují převážně barevné nátěry monochromní. Důraz na
uplatnění monochromní barevnosti staveb se promítá i do vzhledu městských souborů (monochromní
úpravy plášťů starších staveb) a posiluje jejich působivou atmosféru celistvosti. Skromnější a oproti
předchozím slohům méně dynamický architektonický aparát staveb (římsy, konzoly, hlavice či festovy)
je modelován z volné ruky, nezřídka ale také již prefabrikován, to znamená například odlit v dílně
v terakotě (ojediněle v sádře), pak sestaven na fasádě s připevněním skobami a potažen tenkou vrstvou
jemné omítky.
(f) Omítky neoslohové doby a secese: nástup romantizmu je spojen s oživením vztahu
k národní historii a tedy ve 40. letech 19. století s návratem kultu středověké architektury (románský
a gotický sloh). Výtvarný a tektonický aparát neoslohových staveb je modelován na rozdíl od četných
historických předloh nikoliv v kameni, ale převážně v omítce, přičemž ve značné míře se rozšířila
prefabrikace výroby architektonických prvků a výtvarných doplňků. Od 60. let 19. století je výrazná
obliba požívání neobarokních a neorenesančních forem. Návrat k dynamičtější plasticitě průčelí staveb
vede k dalšímu rozšíření spektra pojiv. Vedle vzdušného vápna je to i masivnější použití sádry v řadě
modifikací, hydraulického vápna (kufštejnu, kuroviny apod) a od poloviny 19. století také cementů.
Architektura neorenesančního stylu je podnětem pro návrat k výtvarné technice sgrafita, zejména
sgrafita dvouvrstvého (vícevrstvého), s používáním probarvených omítek, hydraulických pojiv
a s precizním řemeslným a formálním zpracováním. Rozvíjí se také štukatérské techniky. Používání
nových pojiv sice usnadňuje výrobu, zjednodušuje řemeslnou práci i proces výstavby, avšak zároveň
představuje první narušení po staletí zažitých a ověřených stereotypů tradiční technologie. To přináší
první negativní důsledky pro tradiční stavební fond. Snaha o úspory a přeceňování vlastností nových
hydraulických pojiv vedly jednak k posilování pevnosti omítek nadměrným nastavováním (zejména
cementem) a v mnohých případech i změnou principu konstrukce omítky (ponechání či oslabování
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pojivové složky podkladních vápenných vzdušných omítek a posilování pojivové složky vrchní vrstvy
omítky hydraulickými pojivy). Nedomyšlené (praxí neověřené) zásahy do technologického systému a
opouštění staletých řemeslně technologických návyků se s odstupem času odrazí na snížené životnosti
staveb a na řadě druhotných stavebně technických problémech (nižší životnost omítek, nadměrná
vlhkost zdiva a stavebních konstrukcí s důsledky z toho vyplývající). Spoléhání na nové materiály
přineslo postupem času i ztrátu zažitých řemeslných postupů a ověřených technologických fines.

Obr. 17. Detail historizující fasády z konce 19. století.
Vzhledem k silnému zchátrání je dobře patrné, které
zdobné prvky jsou dílenskými prefabrikáty
namontovanými na průčelí (vila Mattonni, lázně Kyselka).

Obr. 18. Vápenné omítky se používaly i na moderní
architektuře ve 30. letech 20. století. Průčelí významné
stavby Adolfa Loose bylo opatřeno přírodní
(nenatíranou) omítkou z vápenného štuku hlazeného
dřevem (Müllerova vila, Praha).

(g) Omítky moderní doby: počátky 20. století přinášejí použití tvrdých omítek (na bázi
hydraulických pojiv), s různou strukturou a vnitřním probarvením, které byly dodatečně kamenicky
opracované. Jejich použití přesahuje pouze úpravu soklů domů. Vápenné omítky nejčastěji štukové
se používaly na stavbách moderní architektury, včetně funkcionalistických staveb.
Objevují se omítky průmyslově vyráběné (dodávané jako suché pytlované směsi), zjednodušující
vlastní přípravu i aplikaci (cementové omítky – břízolity). Břízolit – vnitřně probarvovaný nebo přírodní,
obsahující hrubší kamenivo, obohacený slídou a pojený cementem, se natahoval na nastavené jádro,
přičemž s časovým odstupem byl jeho povrch zdrsněn a sjednocen odškrábáním líce speciálním
nástrojem.
Souběžně a ještě v 50. letech 20. století se nezřídka prováděly fasády z vápenných nastavených
omítek, ale již s použitím techniky strojního omítání. Přestože se až do 20. století stále ještě ve velké
míře zachovala schopnost práce s tradičními technologiemi (hašení vápna a jeho ukládání, opravy
tradičních vápenných omítek, používání štukových omítek pro úpravy stěn v interiérech), postupný
útlum znalostí a tradice nastupuje výrazněji od poloviny 20. století.
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2.2 Historie péče o omítky
Omítky představovaly stabilní a v základním principu neměnnou součást tradičního stavebně
technického systému (složení hmoty, technologie zpracování a techniky její modelace, vztah k ostatním
komponentům systému). Přes široký rejstřík modifikací ve vazbě na konkrétní dobu, lokální podmínky
a požadovaný standard stavební úrovně vykazovaly omítky až do poloviny 19. století jednosměrnou
vývojovou kontinuitu. Po staletí zdokonalovaná, v principu a složení stabilní technologie byla zárukou
materiálové kompatibility úprav omítek a to při opravách i transformacích staveb. Tato kompatibilita
(umocněná v praxi vžitou šetrností) byla ve stavební praxi účelně využívána. To dokládá u starších
historických staveb existence složitější statigrafie omítek (převrstvování omítek při přestavbách).
Dokládají to charakteristické a výskytem běžné nálezové situace při průzkumech starobylých,
opakovaně transformovaných domů (není výjimečná existence překrývajících se souvrství omítek) – kde
například pod novodobou štukovou vrstvou z přelomu 19. a 20. století nalezneme jednu nebo více
vrstev klasicistní úpravy, pod tím napekovanou omítku barokní a hlouběji i omítky či jejich zbytky
původem z doby renesanční na středověkém podkladě.
Materiálová a technologická kompatibilita v rámci stavebně technického systému stavby umožňovala
dlouhodobou koexistenci a funkčnost omítek, přestože jejich vznik oddělovala staletí. Materiálová
a technologická kompatibilita spolu se stabilní úrovní zednického řemesla (dokonalá znalost materie
po celá staletí, neměnnost řemeslných pravidel a neustálé udržování a zdokonalování návyků)
předurčovala systémovost péče o omítky po dlouhá období a napříč generacemi. K započetí procesu
postupného utlumení řemeslné kontinuity přispěla průmyslová revoluce v polovině 19. století (nové
materiály a technologie, nové typologické skupiny staveb, počátky a rozvoj zprůmyslněného
stavebnictví a následně nástup moderní architektury).
Význam uchování tradičních řemesel v památkové praxi v polovině 20. století připomínal například
český architekt a památkář Břetislav Štorm [3], který ve svém díle Základy péče o stavební památky
zužitkoval praktické zkušenosti a znalosti tradičních technologií. To bylo v době, kdy ještě byla uchována
v povědomí např. znalost přípravy hašeného vápna a tradiční zednické profese. Význam uchování
tradičních technologií v péči o památky se v 50. – 70. letech projevil zakotvením podmínek pro
kvalifikovanou činnost při obnově památkového fondu. Došlo k tomu jak v památkovém zákoně
(určením speciálních projektových kapacit Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst
a objektů), tak i zřízením stavebních firem specializovaných na obnovu památek (např. Jihočeský podnik
pro obnovu památek v Táboře).
Neodvratná ztráta kontaktu s tradicí a alarmující úbytek řemeslných schopností a dovedností souvisí
se společenskými změnami po roce 1989. S rozšíření širokého rejstříku průmyslově vyráběných omítek
a stavebních materiálů všeho druhu a též v důsledku postupné redukce učňovského školství sledujeme
postupný zánik tradičních řemesel, fortelu a řemeslné erudice.
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3. Hodnoty historických omítek, hlavní zásady péče
a prezentace
3. 1 Hodnoty historických omítek
(a) Hodnota architektonická: historická omítka je vždy určená pro pohledové uplatnění, proto
se zásadním způsobem podílí na celkovém výrazu architektonického díla a je tedy jeho neoddělitelnou
primární součástí. Jako specifický stavební materiál omítka určujícím způsobem ovlivňuje formální
a obsahovou stránku stavebního díla. Vlastní výraz architektonického díla pak silně ovlivňují omítky
svým rozvrhem, strukturou, modelací povrchu, ztvárněním tektonického i dekorativního aparátu,
řešením detailů i barevností vlastní nebo barevností následné povrchové úpravy (nátěru).

Obr. 19. Palácová raně barokní architektura po
restaurátorské rehabilitaci průčelí v původní autorské
barevnosti (Toskánský palác v Praze).

(b) Hodnota výtvarná: chápání hodnoty výtvarného projevu je zpravidla spojováno s těmi
stavebními památkami nebo jejich částmi, kterým je přiznáno, že jsou díly výtvarných umění nebo
produkty umělecko řemeslného charakteru. Také na historické omítky lze nahlížet jako na svébytné
umělecké, případně umělecko řemeslné ztvárnění plochy v plastické nebo plošné podobě. Povrch
omítek byl plasticky modelován plochým reliéfem (rytá či sgrafitová úprava v úrovni líce omítek), nebo
doplněn výraznějším trojrozměrným tektonickým či zdobným aparátem nebo přímo trojrozměrnou
výzdobou (štukatérské a sochařské práce). Další dotváření architektury úpravou povrchu omítek bylo
prováděno malířskými technikami (nástěnné malba al fresco, al secco).
Výtvarnou hodnotu materie vytvořené z omítek však v mnoha případech nelze posuzovat
separovaně, to znamená pouze podle toho, zda jejich plastická modelace či povrchové zpracování má
podle subjektivního úsudku umělecký či umělecko řemeslný charakter. Je nutné zdůraznit, že součástí
výtvarné hodnoty historických omítek je i projev dobově standardního řemeslného ztvárnění jejich
povrchu, včetně takových podrobností, jako je míra zvlnění, struktura, ostrost hran a souhrn dalších
znaků, které společně různou měrou ovlivňují a společně determinují výtvarné působení
architektonického díla jako k celku.
(c) Hodnota ochranná - funkční: historická tradiční omítka (nasákavá a porézní) plní
bezpochyby důležitou roli ochrannou, chrání stavební konstrukci před vlhkostí, zasolováním,
mechanickým poškozením. Význam ochranné úlohy omítky si uvědomíme zejména v těch případech,
kdy je stavební konstrukce tvořena materiálem, který bez tradiční omítkové ochrany podléhá na
16

Obr. 20. Renesanční dům, zdobený na průčelí i atice
jednovrstvým sgrafitem a pod římsou ornamentálním
pásem v technice dvouvrstvého sgrafita
(Latránská lékárna, Český Krumlov).

povětrnosti rychlé zkáze (urychlená eroze opukového zdiva po odpadnutí ochranné omítkové vrstvy,
zasolování povrchu zdiva bez omítek a pod.). Nasákavé a porézní omítky tvořily ve stavebně technickém
systému stavby významnou část. Ochranné funkce tradiční omítky umožňovaly podle situace zvyšovat
uživatelský standard, snižovat nároky na údržbu základní konstrukce a tím prodlužovat funkčnost
a trvanlivost stavby.
(d) Hodnota estetická, emotivní: bezprostřední kontakt s historickými omítkami, jako součástí
stavebního díla minulosti, poskytuje vnímavým pozorovatelům silné estetické zážitky. Pozornost
vzbuzuje a zaslouží si originalita, starobylost, stopy eroze, poškození a přirozené patiny (cena stáří),
dokládající zjevně původnost a signalizující letitost stavebního díla. Právě znaky originality a původnosti
jsou těmi atributy, které jsou schopny hlouběji oslovit pozorovatele. Umožňují vyvolávat pocity
sounáležitosti s minulostí. Stále nedoceňovaná emotivní stránka vnímání stavebního autentického díla
je bezesporu nejspolehlivějším prostředníkem pro uchování či získávání pozitivního vztahu
k historickému dědictví.
(e) Hodnota dokumentární: historické omítky plní významnou roli nezastupitelného
historického pramene s vypovídací schopností v mnoha významových rovinách. Poskytují nezkreslené

Obr. 21. Výsek mimořádně působivého průčelí pozdně
gotické úpravy stavby dochované přes staletí
v nedotčeném, vzácně autentickém stavu. Jedná se
o materii značných vypovídacích vlastností
(hrad Pernštejn).

Obr. 22. Mimořádně působivý detail branky gotického
portálu se zbytky středověkých omítek. Péče vyžaduje
přísně konzervační přístup s respektováním vysoké
výpovědní hodnoty umocněné stářím stavby
(hrad Točník).
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informace o autorském záměru i významná svědectví o estetickém cítění doby, o výtvarné a řemeslné
úrovni. Historické omítky uchovávají důležité objektivní informace o použitých materiálech,
dovednostech a postupech zpracování. U stavebních děl transformovaných jsou historické omítky
svědectvím posloupnosti historických událostí a proměn v čase. Existence historické omítky signalizuje
nejen stáří a původnost konstrukce z hlediska vnějšího výrazu stavebního díla, ale také ochranu té části
vnitřní struktury stavby, kterou omítka zakrývá (ochrana skryté výpovědní hodnoty). Respektování
historických omítek je jednou z klíčových podmínek pro uchování výpovědní hodnoty stavebního díla
pro budoucí generace.
(f) Hodnota materiálové ucelenosti stavebního díla: stavební dílo minulosti je ucelenou
strukturou vzniklou na základě dlouholetých empirických zkušeností s tradičními stavebními postupy,

Obr. 23. Otisky prstů středověkého zedníka na průčelí
jsou pouze jednou z pozoruhodných podrobností
výpovědní hodnoty originálu (hrad Pernštejn).

Obr. 25. Detail zbytku sgrafitové úpravy v partii
navazující na sokl. Příklad eroze omítky dlouhodobým
působením povětrnosti a absence péče (zámek Bauska,
Lotyšsko).

Obr. 24. Nápisy na historických omítkách mají
dokumentární význam a měly by být vždy předmětem
ochrany (zámek Plumlov).

Obr. 26. Z omítky lze vyčíst nejen její složení
a barevnost. Historické omítky uchovávají důležité
objektivní informace o použitých materiálech,
dovednostech a postupech zpracování (hrad Bečov).
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s využitím lokálních materiálů a s rutinní rukodělnou prací. Historická omítka je jedním z významných
komponentů stavebního díla, které svými vlastnostmi vykazují znaky vzájemné slučitelnosti z hlediska
uplatnění v celku (hodnota materiálové, konstrukční a technologické jednoty s celkem). Zachování
ucelenosti a vzájemné kompatibility jednotlivých součástí stavebního díla je předpokladem
stejnosměrného stárnutí a životnosti jeho jednotlivých komponentů a tedy i zásadní podmínkou
existence díla jako celku.
(g) Hodnota ekonomická (ekologická): historická omítka jako součást uceleného stavebního
díla vznikla použitím materiálů z lokálních přírodních zdrojů, které nejsou nevyčerpatelné. K získání
a zhodnocení výchozích přírodních materiálů bylo vždy nezbytné soustředit nemalé ekonomické
prostředky, přičemž vznik či úprava stavebního díla byly vždy výslednicí koncepčního záměru, silné vůle,
finanční síly, organizační přípravy, tvůrčí aktivity a souhrnu činností včetně řemeslných dovedností.
Z ekonomického hlediska představuje zánik každé historické omítky ztrátu konkrétního hmotného
statku. Jedná se vždy o ztrátu nenahraditelnou, neboť je definitivní ztrátou nejen hodnoty přírodních
zdrojů a vlastní materie, ale i zmařením dříve vynaložené lidské energie. Každé neuvážené odstraňování
historických omítek, vyvolané záměrem jejich náhrady (rekonstrukcí) vyvolává nové, v celkovém
souhrnu vyšší náklady (včetně zpravidla nezohledňovaných nákladů na vytěžení surovin, jejich primární
zpracování, dopravu, energie, přípravu, vlastní zpracování na stavbě a pod.).

3.2 Hlavní zásady péče o historické omítky
(a) Šetrnost: historická omítka je významnou hmotnou součástí ustrojení historického
stavebního organismu, která se zásadním způsobem podílí na celkovém stavu a vzhledu historické
stavby. Historická omítka je indikátorem stavu i věrohodnosti stavebního díla minulosti. Základním
požadavkem a projevem odbornosti i etického přístupu k historickému stavebnímu fondu musí být tedy
také cílené úsilí k zachování historických omítek a k rozvíjení schopnosti jejich šetrného ošetřování.
Vzorem šetrného přístupu je pro nás i hospodárnost našich předků. S tradičním stavitelstvím je
spojena nejen neměnnost určitých principů, ale i silný vliv tradicionalismu s uplatněním po generace
předávaných zkušeností. Je zapotřebí připomenout, že zásahy a změny ve stavebním organismu byly
zpravidla prováděny racionálně a díky rutinérství i vžitému úspornému přístupu (na základě empirie
po celá staletí zdokonalovaných a vyvíjených postupů klasického stavitelství). Byť samozřejmě nelze
mechanicky porovnávat poměry doby minulé se současnými – „relativní šetrnost“ našich předků se
stává při srovnání se současnými praktikami ve stavebnictví nedostižným vzorem ohleduplnosti
a ukázkovým příkladem hospodárnosti. Projevem hospodárnosti našich předků bylo bezesporu
respektování stavební podstaty staršího objektu při adaptacích a přestavbách, minimalizování
paušálních destruktivních zásahů, druhotné využívání staršího materiálu, v neposlední řadě i pozornost
věnovaná údržbě. To v kombinaci s materiálovou a technologickou kompatibilitou dalších vrstev a částí
stavby zásadně determinovalo vlastnosti stavební struktury jako celku (včetně životnosti jeho
jednotlivých součástí), ale i skutečnost, že opakovaně transformovaná stavební díla minulosti přetrvala
až do současnosti. Proto u těchto staveb (s uchovanou vrstevnatostí) tolik zdůrazňujeme šetrnost
k materii i k šířeji pojaté a velmi silné vypovídací schopnosti stavebního díla minulosti.
(b) Respekt k vývojové vrstevnatosti: podstatná část historického stavebního fondu prošla
složitějším stavebním vývojem a je charakteristická vrstvením zásahů a prolínáním jednotlivých
vývojových fází. Historické stavby obsahují v mnohých případech složitější souvrství omítek, odrážející
četné stavební proměny organismu za dobu jeho existence. Vývojová vrstevnatost je nezastupitelným
znakem historické paměti stavebního díla, jeho bezprostředního okolí i širšího rámce (promítnutí
historických dějů do hmotné podoby) a je nezbytné ji v co nejširším rozsahu a míře respektovat.
Pozdější vrstvy by neměly být programově ani mechanicky odstraňovány, byť k tomu nezřídka svádí
objevitelský zápal nebo snaha zviditelnit vložené finanční prostředky či vylepšit vzhled stavby
nežádoucími zásahy, s cílem vrátit stavbu do „atraktivnější“ podoby s prezentací výzdoby starší
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vývojové fáze (více také v části věnované šetrnosti).
Projevem respektu k vývojové vrstevnatosti není paušální eliminace některé z posledních
(nejmladších) historických omítkových vrstev, ani v případě jejího zchátralého technického stavu.
Radikálnější zásah s návratem k starší podobě stavebního díla může v mnohých případech vyvolat
nejenom celou řadu složitých problémů technických, ale také množství otazníků a dilemat z hlediska
nutnosti řešení řady podrobností prezentace architektonického díla jako celku. Při identifikaci hodnot je
však nutné rozlišovat, neboť mezi ochranyhodné vrstvy rozhodně nelze zařadit ty mnohé úpravy
novodobého původu, které historické dílo poškozují (nevyhovují z hlediska interpretace celku, řešením
detailů, řemeslným zpracováním a použitím nekompatibilních materiálů a technologií).
Základním předpokladem pro uvážlivou a kvalifikovanou úpravu historických staveb je respekt
k vývojové vrstevnatosti stavebního díla a schopnost rozpoznat význam a hodnotu jednotlivých
slohových fází na základě znalosti stavebního díla jako celku, včetně rozpoznání veškerých důsledků
eventuálních větších zásahů do stavebního organismu.

Obr. 27. Sonda v omítce starobylé stavby dokládá její
vrstevnatost. Gotické omítky v podkladu zůstaly
zachovány, vrstvy dalších slohových úprav původní
úpravu překrývají a chrání (Hrádek v Českém Krumlově).

(c) Celistvá interpretace architektonického díla: historické omítky patří mezi ty pohledově
exponované a proto zásadně významné součásti stavebního organismu, které ve vzájemném
spolupůsobení vytvářejí celkový obraz architektury. Při péči o historické omítky je vždy zapotřebí
zohlednit jejich úlohu v celku a při jejich prezentaci usilovat o docílení kultivovaného a věrohodného
obrazu architektonického díla jako celku. Důležitým úkolem je zohlednění významové provázanosti
jednotlivých prvků ustrojení stavby, přičemž věrohodná interpretace architektonického díla je
podmíněna vyváženým skloubením všech jeho součástí, včetně doplňkových komponentů s citlivým
propojením v jeden harmonicky působící celek. Při prezentaci historických omítek je vždy nutné
respektovat jejich významnou integrující roli v rámci celistvé interpretace architektonického díla.
(d) Zásada věrohodnosti ztvárnění: historická omítka jako významná součást stavebního díla
minulosti je hmotným dokladem tvůrčí invence našich předků, jejich estetické a výtvarné úrovně. Svým
ztvárněním odráží zároveň po staletí přejímané a rozvíjené schopnosti zvládnutí technologických
i řemeslných postupů s využitím tradičních lokálních materiálů. Při opravách historických staveb či
jejich obnovách je proto nezbytné vycházet z tradičních technologií a řemeslných postupů a plně
respektovat veškeré charakteristické znaky odpovídající příslušným slohovým obdobím, regionálním
charakteristikám i konkrétním individuálním rysům jednotlivých historických staveb, jimiž se historické
omítky vyznačují. Je zapotřebí zdůraznit, že mezi významné charakteristické znaky omítek, které
zároveň odlišují produkci jednotlivých slohových období a výraz konkrétních stavebních děl, patří celá
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řada důležitých podrobností jejich úprav. Zejména je to míra rovinnosti a zvlnění omítek, způsob
zpracování hran a tektonického aparátu, modelace říms, paspart a detailů, kvalita povrchové struktury
(ovlivněná způsobem aplikace omítek a volbou úpravy jejich líce) a v neposlední řadě i barevnost
povrchu či výtvarná výzdoba. To jsou tedy, vedle materiální podstaty omítek, inspirace pro věrohodné
ztvárnění nové omítky při doplňování historických originálů.
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4. Koncepce záchrany, typy prezentace
4.1 Stanovení koncepce celkového přístupu k stavebnímu dílu a k historickým
omítkám
Bez ohledu na specifika každé konkrétní obnovy, kde je tématem i péče o historické omítky je
důležité již při stanovení koncepce zásahů dodržovat elementární zásady kvalifikovaného přístupu
k historickým stavbám uvedené v části 3. Jedná se o cílenou šetrnost, respekt k vývojové vrstevnatosti,
snahu o celistvou interpretaci architektonického díla, úsilí o věrohodné ztvárnění omítek, kompatibilitu
zvolených technologií a použitých materiálů. Důležité je dále neopominout aspekt dostupné
opravitelnosti a údržby v delším časovém horizontu.
Jak vyplývá i z předchozích kapitol, volba přístupu k omítkám je mimořádně významná, neboť omítky
se zásadně podílejí na formování obrazu stavebního díla minulosti. Při stanovení koncepce zásahu je
nutné posoudit historické omítky z více hledisek a ve vzájemných vazbách zohlednit technický stav,
hodnoty omítek, stav poznání, i ty širší souvislosti, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat jak stav
omítek, tak limity a způsob jejich záchrany, opravy či obnovy. Na základě zodpovědného vyhodnocení
všech aspektů (podle povahy konkrétního stavebního díla) je stanoven celkový přístup ke stavební
struktuře a k historickým omítkám se zařazením do nejvhodnější kategorie podle typu přístupu
k prezentaci stavebního díla jako celku.
(a) Zohlednění hodnotového potenciálu: v rámci přípravy koncepčního záměru je vždy nutné
respektovat hodnotový potenciál historických omítek a to v kontextu se stavebním dílem jako ucelenou
a ochranyhodnou historickou strukturou (architektonická, výtvarná a estetická hodnota, hodnota
dokumentárního zdroje, hodnota materiálové ucelenosti, ekonomická hodnota).
(b) Zohlednění technického stavu: vedle hodnotového potenciálu také vyhodnocení stavebně
technického stavu omítek, stavebních konstrukcí a souvisejících součástí ustrojení stavby slouží
k posouzení možností záchrany historických omítek (určení rozsahu a způsobu záchranného zajištění,
konzervace, výměny materiálu, doplňků a rekonstrukcí). Tyto parametry jsou důležité jak pro volbu
koncepce zásahu, tak i k určení kvalifikované technologie záchrany. Neplatí tedy, že pouze technický
stav a technologický návrh postupu záchrany předurčuje finální podobu stavby po záchraně.
(c) Zohlednění dostupných prostředků (materiálů a postupů): materiálové průzkumy omítek,
zaměřené na typ pojiva, kameniva, přídavků a přísad jsou východiskem pro základní výběr materiálů.
Návrh konkrétních postupů záchrany i materiálů pro záchranu je podmíněn znalostí koncepce záchrany.
Jiné postupy se volí při konzervaci omítek, jiné při jejich rehabilitacích.

4.2 Typy (strategie) přístupů a prezentací omítek historických staveb
V souvislosti s preferováním kvalifikovaných oprav historických omítaných fasád, které si dávají za cíl
uchovat ty historické omítky, jejichž hodnota je prokazatelná a jejichž technický stav umožňuje jejich
záchranu je zřejmé, že je nezbytné znát elementární podmínky pro kvalifikované rozhodování
o nejvhodnějším koncepčním přístupu k historické stavbě. Jde o skloubení znalosti o typech a stavu
omítaných staveb a strategiích prezentací historických staveb pro stanovení optimálního koncepčního
přístupu. Jde o zařazení konkrétní stavby do hlavního relevantního typu strategie prezentace, přičemž
se zpravidla vedle hlavního typu uplatní pro dílčí části i další typy.
(a) Úpravy udržovací (běžné opravy, soustavná údržba): pro uchování stavebního díla
minulosti a jeho kulturně historických hodnot je nejdůležitější průběžná péče. Soustavná odborná
údržba je základním předpokladem pro další existenci historické stavby, neboť pravidelně prováděná
údržba minimalizuje potřebu zásahů do hmotné podstaty památky. Soustavná péče o běžné udržované
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stavby je zásadně významná i proto, neboť je nejméně náročná z hlediska finančních nákladů.
Je nejjistější zábranou urychleného zhoršování stavebně technického stavu a předchází vzniku
havarijních situací, jejichž odstranění vždy představuje nejen ekonomickou zátěž, ale riziko ztráty
hodnotných dokladů autenticity.
Protože se na omítkách (jako povrchových úpravách konstrukcí) projevují mnohé poruchy stavby
(poruchy statiky, poruchy zdiva, střechy, žlabů, poruchy izolací), péče o historické omítky se projevuje
péčí o stavbu jako celek. Stav omítek je indikátorem stavu stavby, přičemž poškození omítky zpravidla
signalizuje jiný problém, než nekvalitu omítek. Před vlastní opravou omítky proto je důležité vyhodnotit
příčiny poruchy a příčiny odstranit nebo zmírnit jejich dopad.
Na základě pravidelné kontroly stavebně technického stavu se provádí pravidelné dílčí opravy
s dílčími retušemi povrchu v místě oprav tak, aby se minimalizovaly nákladnější celkové úpravy.
(b) Úpravy stabilizační (konzervační úprava): jsou případy, kdy je na místě striktní uplatnění
přístupu s minimálními proměnami vzhledu památky po zásahu, včetně zachování (konzervace)
fragmentů vzácných historických omítek. Tento přístup se nazývá konzervační úprava. Jedná se velmi
šetrný, často nízkonákladový přístup, vyžadující minimální materiálové nároky. Je to však přístup vysoce
náročný na odbornou, výtvarnou i řemeslnou erudici realizátorů. Přístup se týká například autenticky
dochovaných fasád hradů, torzální architektury a dalších četných případů. Je vždy odborně náročným
úkolem zvolit nejúčinnější metodu stabilizování obnažených omítkových fragmentů i ochrany
odhaleného zdiva, neboť nelze zcela zamezit destruktivnímu působení povětrnostních vlivů.
Konzervační úprava je relevantní pro všechny typy omítek (původně natíraných, nenatíraných,
s fragmenty nátěrů) i s výtvarně náročněji řešenou výzdobou (se sgrafity či se zbytky štukové či
malířské výzdoby). Mezi rozsáhlejší akce tohoto typu patří konzervace jižní fasády Horního hradu zámku
v Českém Krumlově [4,5] severovýchodní fasády hradu Pernštejna [6] nebo fasád Horního hradu
v Bečově nad Teplou [7].

Obr. 28. Významnou a mezinárodně oceněnou
konzervační úpravou byla záchrana jižní fasády Horního
hradu v Českém Krumlově (zámek v Českém Krumlově).
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(c) Úpravy rehabilitační (restaurování): hlavní úsilí se při tomto přístupu soustředí na
záchranu (konzervaci) originálních materiálů a navrácení (restaurování) zaniklých částí (omítek,
plastické výzdoby či malovaného tektonického aparátu). Do této kategorie bezesporu patří péče
o fasády nebo jejich části s náročnější výtvarnou malířskou či štukovou výzdobou. Zahrnuje
i restaurování vzácných sgrafitových fasád. Patří mezi odborně velmi náročné činnosti po stránce
erudice zhotovitelů, také materiálové nároky rostou ve srovnání s přístupem konzervačním.
Restaurování probíhá na základě podrobných průzkumů a restaurátorských návrhů. Pro citlivé zapojení
dílčích doplňků je využito retušovacích restaurátorských technik. Mezi rozsáhlejší akce tohoto
charakteru poslední let lze například zařadit restaurování výtvarně pojednaných omítek průčelí zámku
Kratochvíle či restaurování sgrafitových dvorních fasád hradu Švihova [8].

Obr. 29. Výstavný renesanční měšťanský dům zdobený
sgrafitovou úpravou průčelí a figurální výzdobou edikul
v atikovém pásu. Péče vyžaduje účast restaurátorů
(Latrán, Český Krumlov).

Obr. 30. Mezi rozsáhlejší akce rehabilitačního
charakteru z poslední let lze například zařadit
restaurování sgrafitových dvorních fasád hradu Švihova.
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(d) Úpravy rekonstrukční (reprodukce): do této skupiny zařazujeme ty případy, kdy se
historické omítky nedochovaly, nebo když technický stav dochovaných historických omítek (případně
dochovaných pouze v torzech) neumožňuje jejich záchranu. Jde o případy, kdy je rekonstrukce omítek
jedinou vhodnou alternativou úpravy historické stavby a to jak z hlediska záchrany a prezentace
historického díla samotného tak i se zohledněním širších souvislostí. K rekonstrukcím se přistupuje také
v případě nutnosti korektivní úpravy nevyhovujícího obrazu stavby, stavu znehodnoceného
diletantskými úpravami nebo nevhodnými materiály a technologiemi, provedenými v relativně
nedávné době [9].
Pro rekonstrukci omítek je vždy důležitá existence předlohy na místě nebo dle analogií a dostatek
relevantních informací o celkovém podobě fasády, použitých materiálech, povrchovém zpracování
a detailech úpravy apod. V případě náhrady za odstraňované dožilé omítky je důležité před jejich
odstraněním zaznamenat nezbytné detaily (zaměření profilací, odebrání a uschování vzorků,
materiálový průzkum a pod.), a to nejen z důvodů dokumentárních, ale i pro efektivní využití informací
pro maximálně věrohodnou rekonstrukci (reprodukci) zaniklého stavu.
Velmi zodpovědně je vždy nutno zvážit širší vizuální souvislosti, zejména v případě úvah
o radikálnějších změnách obrazu stavby. Rozhodnutí o celkové rekonstrukci omítek je problematické
u těch především významných staveb (zejména staršího původu), kde ztráty omítek jsou již staršího
data (chybí materiální doklady o konkrétní podobě), či starší podoba byla nahrazena novou nebo
několika dalšími slohově mladšími úpravami. Tedy při návratech k dávno zaniklému stavu.
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5. Projektová příprava [10]
5.1 Smysl a cíl projektu
Projektová dokumentace je odborný podklad k realizaci plánovaných úprav. Projekt musí být
kvalifikovaný (zpracovaný odborníkem se zkušenostmi v oboru), vystihující potřebnou problematiku
a shrnující veškeré požadavky na provedení plánovaného díla. Musí být úplný, přehledný, dostatečně
detailně zpracovaný tak, aby nebylo pochyb o požadavcích na realizaci. Je zapotřebí připomenout, že
projekt je nutno zpracovat vždy až po vyjasnění pojetí – tedy po stanovení strategie prezentace
s optimálním a všestranně domyšleným koncepčním přístupem.

5.2 Náležitosti projektu
(a) Zakreslení nálezového stavu: důležitou součástí projektové přípravy je plánová
dokumentace výchozího stavu, do které jsou zaneseny informace o stavu fasády (omítek) před
plánovaným zásahem.
(b) Vyhodnocení průzkumů: projektová dokumentace je zpracována na základě vyhodnocení
průzkumů, jejichž obsah je zohledněn navrhovaným řešením. V projektu zpravidla jsou zapracovány
zejména výsledky SHP, stavebně technického průzkumu, statického průzkumu, materiálově
-technologického průzkumu, případně dalších podle charakteru úlohy a dané konkrétní problematiky
(restaurátorský průzkum, archeologický průzkum, apod.). Vyhodnocení průzkumů a jejich správné
zohlednění v projektovém řešení je úkolem v oboru erudovaného projektanta.
(c) Plánová dokumentace návrhu: plánová dokumentace návrhu je jednou z podstatných
součástí projektu plánovaných zásahů, obsahuje navrhované řešení grafickou formou v dostatečném
detailu a měřítku, umožňující přehlednou orientaci v návrhu a srozumitelné pokyny pro provádění prací
při záchraně. Plánová dokumentace by měla být doplněna poznámkami, zahrnující důležité informace
a pokyny pro realizátora (ochrana prvků, postup činností, specifické nároky, apod.).
(d) Materiálově-technologický návrh: návrh technologie vychází z materiálového, (případně
restaurátorského) průzkumu a musí být zpracován kvalifikovaným technologem, poučeným v oboru se
zkušenostmi z oblasti péče o historické omítky. Návrh technologie případně zohledňuje podle potřeby
další speciální průzkumy (průzkum vlhkosti, zasolení apod.).
(e) Specifikace prací a výkaz výměr: každý projet by měl v textu a příslušných tabulkách
podrobně a přehledně specifikovat nároky na požadované činnosti. Jasně formulovaný, přehledný
a dostatečně podrobný výkaz výměr slouží k věrohodnému ohodnocení plánovaných prací i ke kontrole
provedených prací v průběhu realizace.
(f) Podmínky pro realizaci: textová část projektu musí obsahovat i ty parametry a podmínky,
které jsou pro realizaci a její kvalitu významné. Jedná se o pokyny k technologii (např. určení limitů
klimatických podmínek, materiálové skladby), požadavky na zpracování zkoušek a vzorků v předstihu,
na provádění průběžné fotodokumentace a na sled operativních průzkumů po vybudování lešení,
na sled činností na zajištění ochrany a součinnosti s oborovými institucemi (památková péče,
archeologie apod.), specifické nároky na bezpečnost, dopravu, zařízení staveniště a další.
(g) Restaurátorské záměry: v případě potřeby (zvláště hodnotné a umělecké nebo umělecko
řemeslné prvky) a u staveb památkového charakteru jsou součástí dokumentace případně i
restaurátorské záměry.
(h) Harmonogram: důležitým předpokladem zdařilého výsledku u náročnějších či rozsáhlejších
oprav je podrobné naplánování postupu prací. Na základě kvalifikovaného projektu se zpracuje časový
plán postupu prací podle sledu, charakteru a náročnosti jednotlivých činností. Harmonogram umožní
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stanovit plynulý postup realizace tak, aby práce byly prováděny efektivně, v potřebném sledu, kvalitě
a bez zbytečných prodlev a komplikací. V harmonogramu prací musí být zohledněny, specifické nároky
na technologie, technologické přestávky, stejně tak jako požadavky na doplňkové průzkumy, ověřovací
zkoušky a další potřebné úkony. Při sestavování harmonogramu je nutné do určité míry, tedy podle
povahy konkrétního stavebního díla, počítat s nepředvídatelnými okolnostmi (v případech nálezů
in situ) a také s tím, že v případě nevhodných klimatických podmínek je nutné práce dočasně zastavit
(zpomalit). Dodržování postupu prací podle harmonogramu se následně kontroluje na kontrolních
dnech.

5.3 Schvalovací proces
U staveb památkově chráněných má být již záměr jak nakládat s památkou konzultován s památkáři.
Také rozpracovaná projektová dokumentace musí být konzultována s orgány a organizacemi památkové
péče. Tím se v mnoha případech předejde konfliktům a urychlí se tím postup schvalování projektu. Vše
se děje v zájmu ochrany hodnot stavby.
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6. Podmínky pro zahájení prací a zásahy podmiňující
efektivní záchranu omítek

6.1 Materiálové, technické a organizační podmínky
(a) Klimatické limity pro zahájení a ukončení prací: tradiční technologie při záchraně
historických omítek vyžaduje, aby práce probíhaly za vhodných klimatických a povětrnostních
podmínek. Veškeré venkovní práce je nutné naplánovat tak, aby mokré procesy probíhaly výhradně
v hlavní části stavební sezóny, to znamená pouze v období od cca poloviny května (po ledových mužích)
do konce září kalendářního roku (tradiční sezóna od sv. Jiří do sv. Václava). Jedná se o zcela zásadní
požadavek, který podmiňuje trvanlivost prací a efektivní zhodnocení vložených finančních prostředků.
Práce prováděné na fasádách v nevhodné roční období (i v moderních materiálech) je nutné vždy
považovat za zásadní porušení technologické kázně a mrhání finančními prostředky.
Skutečnost, že se provádějí práce na historických fasádách (omítky, fasádní nátěry) bez ohledu
na roční období a klimatické podmínky, velmi často ještě v měsíci listopadu a prosinci je alarmující.
Výsledkem je nedostatečná trvanlivost prací, která se někdy bezprostředně, někdy s větším odstupem
vždy projeví. V praxi je tento nešvar podporován nepružným systémem dotačních programů, který
vynucuje zužitkování pozdě přidělených dotačních prostředků do konce toho kalendářního roku,
ve kterém byly prostředky přiděleny a to bez ohledu na specifika tradičních technologií a náročnost
prací realizovaných na historických (památkově chráněných) objektech.
(b) Výběr vhodných realizátorů: výběru realizátorů je nezbytné vždy věnovat maximální
pozornost. Zacházení s historickou strukturou vyžaduje speciální odborné znalosti a značné zkušenosti,
což je při výběru realizátorů nutné vždy zohlednit na prvním místě. Prvořadé je tedy ověření
způsobilosti případných realizátorů důkladným seznámením s referenčními realizacemi, s takovými
realizacemi, na kterých je možné věrohodné posouzení míry schopností docílení skutečně
kvalifikovaného výsledku. Pro výběr nejvhodnějšího realizátora je důležitým faktorem také stabilita
týmu, jeho organizační a odborné schopnosti jeho vedení či solidnost přístupu. Výběr realizátorů bez
prvořadého zohlednění parametrů kvalifikace je nezodpovědný a trestuhodný, neboť zakládá riziko
špatné práce, poškození hodnot a plýtvání materiálními i finančními prostředky. Výběr realizátorů
podle nejnižší ceny (tak jak bývá v převažující míře aplikován v současné praxi při zadávání veřejných
zakázek v oboru) je naprosto nesprávný, likvidující aktivitu zkušených, odborně fundovaných a tvořivých
sil a diskriminační ve vztahu k odbornosti. Je v rozporu se zdravým rozumem a nejzákladnějším
požadavkem na hospodárné, zodpovědné, a velmi uvážlivé nakládání s prostředky všeho druhu.
(c) Materiálové zajištění: v dostatečném předstihu před zahájením prací je nezbytné zajištění
veškerých potřebných materiálů v odpovídající druhové skladbě, dostatečném množství a požadované
kvalitě. Především je nutné zajištění kvalitního hašeného vzdušného vápna v podobě kaše, odleželého
v jámě minimálně 2 – 5 let a s objemovou hmotností min 1400 kg/m3, odpovídajících písků, nejlépe
ze zdrojů v okolí opravované stavby (v návaznosti na zjištění materiálového průzkumu o použitém
druhu a složení plniva historické omítky) [11]. Pro ověření vhodnosti vody z místních zdrojů (voda pro
čištění, konzervaci i záměsová voda) je nutné v předstihu zjistit její dostupnost, složení a nezávadnost.
V návaznosti na stanovený technologický koncept je zapotřebí v dostatečném předstihu zajištění
dalších potřebných materiálů, například příměsí do malt (štěrk, drcená cihla, dřevěné uhlí, pigmenty
a pod.), tak aby po zahájení prací nedocházelo k zdržování či k zbytečným kompromisům volbou méně
vhodných či zcela nevhodných náhradních materiálů.
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Obr. 31. Příklad staveniště se zásobou vápenné kaše
(v sudech), různobarevných místních písků a dalších
přídavků (hrad Švihov).

(d) Pracovní náčiní: podle velikosti plochy doplňované omítky volíme způsob nanášení malty
a odpovídající náčiní [12]. U menších ploch používáme například různé druhy špachtlí, u větších ploch
zednické lžíce. Volba pracovního náčiní musí být odpovídat dané konkrétní situaci pro zajištění
důsledného vyplnění plochy maltou, přilnutí k okrajům stávající omítky a jejímu pevnému ukotvení
k podkladu. K výbavě omítkáře patří také nádoba s vodou a velká štětka (není-li voda nebo vápenná
dostupná z rozvodu na lešení).

Obr. 32. Zednické nářadí: zednické lžíce, dřevěné
hladítko (fartáč), vědro na vodu.

(e) Bezpečnost při práci s vápnem a vápennými materiály: vápno a všechny vápenné
materiály jsou silně alkalické, při kontaktu s očima, kůží a zejména sliznicemi hrozí poleptání. Proto je
třeba při práci s vápnem a vápennými materiály používat ochranné pomůcky (rukavice, brýle, dlouhé
rukávy a kalhoty s dlouhými nohavicemi). Ostatní zvýšená rizika se týkají práce na stavbách
a ve výškách.
(f) Lešení: pro práce na opravách historických omítek je důležité, aby byla věnována péče
výběru vhodné konstrukce lešení tak, aby se např. zamezilo riziku znečištění fasády stékáním rzi po
fasádě. Konstrukce lešení musí být vybudována tak, aby byl umožněn dobrý přístup ke všem partiím
fasády. Uvážlivě musí být volen způsob stabilizace lešení, zejména umístění kotev tak, aby nedošlo
k poškození hodnotných detailů na fasádě (malířské výzdoby, paspart či kamenných ostění oken a pod.).
Umístění kotev je nezbytné situovat vždy do základních ploch fasády. Způsob osazení podlážek by měl
umožnit operativní demontáž pro případnou vizuální kontrolu fasády v průběhu prací z většího odstupu
nebo v situacích, kdy je nezbytné dočasně přerušit práce. S ohledem na konkrétní situaci (poloha
fasády a její orientace) je nutné před zahájením prací zajistit materiální a technické podmínky pro
ochranu fasády před působením povětrnostních vlivů v průběhu prací. Především se jedná o zastřešení
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lešení v návaznosti na střechu, které zamezí v případě zhoršení počasí eventuálnímu stékání proudů
srážkové vody ze střechy nad opravovanou fasádou (s provedením dočasných opatření pro odvedení
dešťové vody z dosahu fasády i pracovního lešení), případně zastínění osluněných ploch nebarevnými
plachtami, které nemění barevnost fasády a montují se na konstrukci lešení.

Obr. 33. Lešení s demontovatelnými podlážkami.
I jen částečné odstranění podlážek umožňuje shlédnout
průběh nebo výsledek prací i v místech stíněných
položenými podlážkami (hrad Švihov).

6.2 Stabilizace technického stavu souvisejících historických konstrukcí
a provedení dalších podmiňujících úprav před záchranou omítek
(a) Stavební a statická konsolidace stavby: před záchranou historických omítek je nezbytné
provést odborné posouzení stavebně technického stavu stavby (stavebně technický a statický průzkum)
a posoudit charakter a rozsah poruch stavby i vztah poruch na stav historických omítek. Poznání
technické kondice a pochopení jejich vztahů k omítkám umožní navrhnout a realizovat řešení nápravy.
Tyto konsolidační práce je zapotřebí realizovat s ohledem na záchranu historických omítek (zejména
na ohrožené omítky z důvodů poruch stavby), přičemž před zahájením prací k odstranění poruch stavby
je zapotřebí kvalifikovaným a bezpečným způsobem provést dočasné (předběžné) zajištění nejvíce
ohrožených ploch omítky před rizikem negativního působení stavební činnosti. Finální práce na
záchraně historických omítek by měly být realizovány až po odstranění či zmírnění příčin jejich
poškozování a po stavební konsolidaci stavby jako celku.
(b) Eliminace negativního působení vnějších vlivů: před záchranou historických omítek je
nezbytné provést odborné posouzení působení vnějších vlivů na technický stav stavby a posoudit
charakter a rozsah poruch stavby na stav historických omítek. Z hlediska negativního působení vnějších
vlivů se jedná se o celou řadu různorodých podnětů (promáčení zdiva nefunkční kanalizací a poruchami
odvodu dešťových svodů, dynamickým zatížení nadměrnou dopravou v blízkosti stavby, stavební
činnost v blízkosti stavby, odstraněním starších nevhodných stavebních úprav v rozporu se systémem
stavby apod.). Finální práce na záchraně historických omítek by měly být realizovány až po odstranění
či zmírnění příčin jejich poškozování.
(c) Odvlhčení zdiva: historické stavby byly již od pradávna chráněny proti vzlínající vlhkosti
různými způsoby. Stavba jako systém byla postavena a vybavena tak, aby byla chráněna proti vlhkosti.
Stabilita vlhkostních poměrů ve stavbě (zdivu) byla zajištěna přednostním používáním prodyšných,
nasákavých materiálů a konstrukcí, větráním vnitřních prostorů a správnou pravidelnou údržbou.
Stabilita staveb z hlediska vlhkostních poměrů byla u historických staveb velmi často narušována
dodatečnými (novodobými) úpravami, které přehlížely funkčnost původních promyšlených systémů
(destrukce jílových isolací dodatečnými prostupy, průrazy pro inženýrské sítě a kanalizaci, likvidací
drenážních systémů, změnami výškových poměrů v okolí budov, nedomyšlenými úpravami v dispozici
domů a pod.).
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Klíčovým podmínkou pro určení správné metody odstranění poruch v důsledku nadměrné vzlínavé
vlhkosti, či průniku srážkové vody do základových partií historických staveb je především objektivní
zjištění příčin a jejich komplexní odborné vyhodnocení, zahrnující nejen poznání objektu jako celku, ale
vyžadující mnohdy i znalosti podmínek a proměn jeho širšího okolí. U historických objektů je zcela
zásadně podmíněna objektivita anamnézy nejen letmým technickým vyhodnocením stavebně
technických parametrů objektu, ale i hlubším poznáním historické struktury v časové posloupnosti
(stavebně historický průzkum, archeologický výzkum).
Z praxe je známo, že v mnohých případech navrhovaná složitá soudobá technická řešení k odvlhčení
historických staveb (podřezávání zdiva, metody elektroosmotické, sanační omítky [13, 14] opomíjejí
potřebu komplexního přístupu k systému stavby a proto se často i míjejí účinkem, neboť jsou přehlíženy
pravé příčiny (leckdy i banální), které je nutné prvořadě odstranit.
Je nutné zdůraznit, že památková péče, ale i péče o historické stavby obecněji, dává vždy přednost
takovému řešení, které minimalizuje zásahy do historického objektu a které řeší nápravu způsobem,
kdy zvolené technické řešení vychází z jeho důkladného poznání, je kompatibilní s charakterem
historické stavby a nesnižuje jeho hodnotový potenciál. V mnoha případech stačí zajistit bezpečný
odvod srážkové vody od objektu, opravit či doplnit stávající drenáže, zcela nereálná již dnes není ani
oprava jílových izolací. Je nezbytné zabývat se i posouzením technické charakteristiky vnitřních
prostorů, neboť velmi významně se podílí na zvýšené vlhkosti i nedomyšlené adaptace (modernizace)
uvnitř dispozice (např. neprodyšné betonové podlahy v přízemních či suterénních místnostech,
či cementové omítky), či nedostatečné provětrání interiérů.
Možnosti zajištění historického objektu z hlediska vlhkostních poměrů celkovou obnovou či
doplněním účinného soudobého technického řešení hydroizolačního systému, jsou tedy limitovány
charakterem, stářím a hodnotou stavby a v případě zapsaných nemovitých památek stanovenými
konkrétními podmínkami památkové péče, které zahrnují i zásady ochrany archeologických terénů.
Existují soudobé metody řešení stabilizace vlhkostních poměrů, které nelze použít u starobylých
památek (gotických, renesančních, barokních a klasicistních a pod.). Mohou být ale v některých
případech vhodné pro svislé či vodorovné izolování zdiva historických staveb mladšího původu (např.
z 2. poloviny 19. století, či moderních budov z počátku 20. století), pokud z důvodů památkových
nejsou pro obnovu stanoveny specifické limitující podmínky. Jedná se např. o nové vložení dožilé
hydroizolace. Přesto lze zobecnit, že mnohé dostupné soudobé metody nejsou pro historické stavby
ideální, jsou značně nákladné a jejich použití u členitých, často poškozených základových partií je
v mnoha případech prakticky zcela nerealizovatelné. U památkových objektů vyžadují tyto metody
zpravidla natolik radikální zásahy do stavební struktury, že jsou zcela logicky z hlediska památkové péče
v principu nežádoucí, obzvláště tehdy, nejsou-li vyčerpány možnosti odstranění skutečných, leckdy
velmi banálních příčin poruch.
(d) Odsolování omítek a zdiva: téměř všechny historické omítky obsahují zvýšené množství
solí, to však neznamená, že jsou tím předurčeny k odstranění. Je nutné zdůraznit, že i přes jisté
zasolení, zůstává v mnoha případech historická omítka stále kvalitní a trvanlivá, i nadále je nositelem
natolik významných kulturních hodnot, že není možné paušálně uvažovat o jejím odstranění, byť byl
překročen zenit její životnosti. To je vždy nutné respektovat a v důsledku toho usilovat o záchranu
omítek. Rozhodnutí o odstranění byť degradovaných a silně kontaminovaných omítek je třeba
přesunout až do chvíle, kdy budou odstraněny příčiny jejich nedobrého stavu.
V některých případech, kdy se jedná o mimořádně významnou památku či torzální stavbu, nemusí
být výskyt solí ani na povrchu omítek, navíc dochovaných ve více či méně zlomkovité podobě, ani
estetickou závadou. V těch případech, kdy je nezbytné vzácné autentické omítky v maximální míře
zachovat, existují osvědčené metody jejich odsolování.
Odsolování omítek se v praxi provádí několika způsoby. Nejčastěji je používaná jednak metoda tzv.
obětovaných omítek, nebo buničinových zábalů. Při odsolování obětovanou omítkou se na ošetřovanou
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historickou omítku nahodí velmi hubená vápenná malta s hlinitými přísadami nebo jílem, která se
opakovaně máčí vodou a po nasycení obětované omítky vodorozpustnými solemi se hubená omítka
odstraní. Postup se opakuje vícekrát, podle účinnosti zjištěné kontrolním měřením obsahu solí.
Na stejném principu je založeno odsolování pomocí buničinového zábalu. Obdobně se postupuje
i při odsolování zdiva, kde se již omítky nedochovaly. Pro vzácné historické omítky je vhodnější metoda
s buničinovými zábaly.

Obr. 34. Stěny renesanční budovy byly na počátku
20. století opatřeny asfaltovým nátěrem, který měl
ochránit omítku fasády proti zvýšené zemní vlhkosti.
Na tento neprodyšný podklad byla provedena
rekonstrukce sgrafitové výzdoby. Tato úprava výrazně
zhoršila stav zdiva a po sto letech bylo nutné řešit
nápravu, tj. ostranění asfaltového nátěru, odsolení
zdiva a provedení rekonstrukce omítek
(dům na 1. nádvoří, zámek v Českém Krumlově).

Obr. 35. Odsolování zdiva technikou obětovaných
omítek. Společně s dalšími opatřeními (odvedení vody
ze svodů do kanalizace, vyspádování terénu od stavby)
se podařilo situaci stabilizovat a provést rekonstrukci
omítek (dům na 1. nádvoří, zámek v Českém Krumlově).
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7. Vlastní záchranné práce po zpřístupnění ploch omítek
7.1 Podrobná prohlídka omítek a omítaných ploch jako celku
Po vybudování lešení a zpřístupnění fasády se provede podrobná prohlídka její plochy za účelem
upřesnění technického stavu historických omítek, zjištění existence polychromie či pozůstatků výtvarné
výzdoby a upřesnění poznání o stavebně historickém vývoji stavebního díla. Pro pochopení a řešení
výseku fasády nebo ucelené partie, která je ale pouze dílčí částí stavebního díla, je nezbytná znalost
širších souvislostí historického vývoje díla jako celku. V souvislosti s podrobnou prohlídkou fasády se
zároveň vyhodnotí případné vnější projevy poruch, signalizující možnost narušení stability konstrukcí
tak, aby bylo možné fundovaně posoudit závažnost poruch, identifikovat příčinu a stupeň ohrožení
a upřesnit nejvhodnější způsob sanace v závislosti na typu a rozsahu poruch.

7.2 Doplňkové průzkumy a dokumentace po zpřístupnění fasády
(a) Doplnění průzkumů: zpřístupnění fasády umožní doplnit průzkumy ve specifikaci a rozsahu
podle stavu a povahy historických omítek a stavebního díla (materiálový průzkum, průzkum salinity,
vlhkosti a pod.). Podle potřeby (zjištění nálezového stavu) se provede či dokončí restaurátorský
průzkum, zaměřený na identifikaci malířské či plastické výzdoby včetně zjištění o barevných úpravách
fasády. Zpřístupnění fasády je příležitostí pro prohloubení stavebně historických průzkumů. Cílem je
získání ucelených informací o stavební struktuře, o přesnosti projektového řešení záchrany historických
omítek a o problematice presentace fasády jako celku.
(b) Zdokumentování nálezů: podrobné zdokumentování nálezů na fasádě se provádí jak
formou fotodokumentace, tak detailním zaměřením důležitých podrobností (profilace
architektonického článkování a jeho zbytků, štukové a malířské výzdoby a dalších významných
podrobností) se zaznamenáním jejich umístění (lokalizace zanesená do základního plánu), což je
významné zejména v případě existence fragmentů úprav, bezprostředně ohrožených zánikem. Také
všechna místa odběrů vzorků musí být podrobně zdokumentována.

7.3 Záchranné zajištění omítek a další přípravné činnosti
(a) Záchranné zajištění omítek na místě: před zahájením prací je prvořadým úkolem zajistit
okamžitou záchranu silně poškozených a bezprostředně ohrožených, zejména fragmentárních
pozůstatků historických omítek, výtvarné výzdoby, profilace architektonických článků, provedených
v omítce a pod. Zajištěním neboli stabilizací se rozumí zvýšení stability fragmentů omítek na podkladu
(na zdivu či na starších stabilních vrstvách omítek).
Zajištění se provádí restaurátorskými technikami (kotvení a vyplnění dutin injektáží, podchycování
uvolněných okrajů omítkových ker tmelením, přelepy a pod.). Záchranné zajištění musí probíhat na
úplném začátku akce tak, aby ohrožené detaily nebyly poničeny jakoukoliv přípravnou či stavební
činností. Stabilizované detaily musí být zásahem chráněny po dobu stavebně restaurátorských prací,
což se týká i těch nálezů, které nebudou v rámci finální úpravy fasády presentovány. Záchranné zajištění
provádí zkušený restaurátor nebo se provádí pod vedením restaurátora.
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Obr. 36. Před zahájením restaurování torza sgrafitové
úpravy se dočasně zajistí stabilita ohroženého
materiálu přelepy (hrad Grabštejn).

Obr. 38. Průběh stabilizace renesančních omítek
injektáží vápenným štukem (hrad Lemberk).

Obr. 39. Ukázka prvotního, provizorního zajištění
ohrožené omítkové kry lokálním přitmelením okrajů
(hrad Bečov).

Obr. 37. V průběhu oprav dřevěné konstrukce stropu
a krovu je zajištěna omítka s nástěnnou malbou
dočasným osazením přelepů, které posilují stabilitu
omítek. Zásah provádí restaurátor (zámek Veltrusy).
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Obr. 40. Ukázka definitivního zajištění gotických omítek
přitmelením okrajů zachovaných ploch a injektáží,
provedenou vápenným štukem (kostel sv. Markéty,
Loukov).

(b) Záchranné zajištění omítek transferem: s přihlédnutím k charakteristice konkrétního
stavebního díla, technickému stavu a hodnotě historických omítek a jejich výzdoby se v krajním případě
po zodpovědném zvážení řeší záchrana ohrožených omítek transferem (přenesením) vymezené plochy.
Sejmutí určené plochy omítek se provede buď pouze jako dočasné opatření (například z důvodů
nezbytnosti stabilizace podkladu) a nebo trvale, s umístěním transferu mimo původní místo. Pokud je
to možné, vždy je zapotřebí dát přednost osazení transferované plochy zpět do původní polohy, neboť
pouze in situ zůstává sejmutý prvek integrální součástí hodnotového potenciálu stavebního díla.
Neopominutelnou podmínkou transferu je přesné zaznamenání místa původní polohy (zaměření
v plánové dokumentaci, podrobná fotodokumentace) a uložení dokumentace na příslušných místech.
(c) Odstranění nevhodných omítek a dalších materiálů: dalším krokem přípravných prací před
zahájením stavebně restaurátorských prací je odstranění těch prvků a materiálů, které svým složením
a vlastnostmi nevyhovují požadavku na kompatibilitu s historickými omítkami (fasádou, interiérem)
a jejichž existence má silně degradativní či zjevně nepříznivý vliv jak na historické omítky, tak na
stavební konstrukce a stavební dílo jako celek. Jedná se především o torkretové nástřiky, cementové
omítky a podhozy (nebo dozdívky a plenty pojené cementovou maltou), cementem silně nastavené
omítky či novodobé vrstvy plošného přeštukování povrchu historické omítky, které mění charakter
omítek, stejně tak jako omítky, provedené z nekompatibilních průmyslově vyráběných malt nebo
v ahistorických materiálech výmaleb a fasádních nátěrů. Míra odstraňování musí být posouzena
komisionelně, viz dále. Při odstraňování nevhodných materiálů je nezbytné zvolit správnou techniku
snímání tak, aby nedošlo k zbytečnému poškozování historických omítek či dalších součástí stavebního
díla. K rozsahu odstranění viz dále.
(d) Odstranění dožilých historických omítek: je zřejmé, že v mnohých případech (a to i při
maximální ohleduplnosti k historickým omítkám) k určitým ztrátám dochované hmoty dojde. Zejména
silně degradované plochy některých historických omítek vykazují stav, kdy se již určitý podíl materiálu
vlivem dlouhodobě působící eroze přeměnil v nesoudržnou suť, kterou není reálné dostupnými
prostředky zachránit. Jedná se o materiál, který je nutno považovat za již zaniklý, ztracený, přestože
ještě setrvává v danou chvíli na průčelí. Rozhodování o rozsahu odstranění dožilých (ale i nevhodných)
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omítek patří mezi závažné a mimořádně zodpovědné úkony, neboť ztráta každých, tedy i poškozených či
dožilých historických omítek představuje vždy úbytek autentické (historické) hmoty a ochuzení
hodnotového potenciálu historického díla. O tom, které omítky je reálné zachránit a které již nikoliv
nemůže rozhodovat jedinec, zejména ne nepoučený laik či pracovník stavební firmy, dokonce by
nemělo být rozhodnutí ponecháno ani jen na fundovanému jedinci (architektovi, památkáři,
restaurátorovi). Určení rozsahu snímání dožilých omítek by mělo vycházet z komisionálního posouzení
technického stavu historických omítek a jejich hodnoty za účasti zkušeného památkového technologa,
památkáře, stavebně historického průzkumníka, památkového architekta, případně restaurátora, tedy
specialistů, kteří jsou odborně školeni a jsou schopni na základě vědeckých i empirických poznatků
spolehlivěji určit hodnotu omítky a odhadnout možnosti záchrany dle zkušeností získaných praxí
z analogických realizací. Rozsah omítek určených k odstranění musí být vždy přesně specifikován
a vyznačen v plánové dokumentaci nebo dokonce na fasádě, aby neopatrností nebylo odstraněno více,
než je nutné. Před snímáním dožilých omítek je nutné podrobně stanovit podmínky pro tuto činnost,
včetně určení a odzkoušení techniky snímání a zajištění průběžné kontroly řádného provádění i z toho
důvodu, že při snímání omítek může dojít k závažným nálezům starší úpravy či výzdoby, které je nutné
zachovat. Ve většině případů se odstraňuje dožilý materiál v průběhu stabilizace omítek. V některých
případech se snímání dožilých omítek přesune až do doby po zpevnění omítek.
(e) Očištění omítek: omytí a čištění historických omítek, zejména vápenných, patří k méně
běžným úkonům. Provádí se s cílem odstranit lokální nečistoty (depozity, ptačí exkrementy, uvolněný
materiál). Nelze jej zpravidla provádět plošně před záchranným zajištěním, protože hrozí riziko přetížení
nestabilních ploch a jejich odpadu. K běžnějším operacím lze zařadit lokální odstranění depozitů,
exkrementů nebo biofirmu (lišejníků, řas a mechů), které je však vždy žádoucí provádět před nebo
v souběhu se záchranným zajištěním, v případě používání vápenné vody na fasádě také s souběhu s její
aplikací.

7.4 Zpevnění historických omítek
(a) Zpevněním omítek se zpravidla rozumí posílení soudržnosti vlastní omítkové malty, pokud
možno rovnoměrně v objemu celé omítkové vrstvy nebo plynule od povrchu do jádra omítky. Nejedná
se tedy o stabilizaci omítky k podkladu. Cílem zpevnění je zvýšit soudržnost omítky přiměřeně k jejím
charakteristikám, ostatní vlastnosti omítky (barevnost, lesk, pevnost, porozita, nasákavost, složení) by
se změnit neměly nebo jen v takové míře, aby odpovídaly vlastnostem původní nepoškozené omítky.
Pro zpevnění vápenných omítek jsou proto nejvhodnější (nejkompatibilnější) zpevňovače na vápenné
bázi, zejména vápenná voda. Zpevnit je třeba jen omítky poškozené rozvolněním omítkové malty,
omítky velmi slabě soudržné již při letmém dotyku. Zejména u interiérových omítek se často potřeba
zpevnit omítky přeceňuje. Nanášení zpevňovače se na omítky provádí nejčastěji postřikem nebo
poléváním, méně často štětcem a to do nasycení omítky konsolidadnem. Proto je třeba ke zpevnění
vždy přistoupit až po záchranném zajištění omítek.
(b) Zpevňování vápennou vodou: vápenná voda je čirý bezbarvý nasycený roztok hydroxidu
vápenatého ve vodě. Při zpevnění se do povrchu omítky doplňuje pojivo, významnou roli při zpevnění
hraje i voda, která tvoří prostředí pro rekrystalizaci stávajícího pojiva v omítce. Vápenná voda je vhodná
pro vápenné omítky, které obsahují alespoň 20 hm% uhličitanu vápenatého, není vhodná pro omítky
chudé na pojivo (s obsahem pojiva pod 10 hm%). Vápenná voda se připravuje přímo na stavbě a to
rozmícháním vápna (vápenné kaše nebo vápenného hydrátu) ve velkém nadbytku vody (fanka vápna
na barel vody). Po usazení vápna u dna rozpouštěcí nádoby a vzniku krusty na povrchu vápenné vody
se doporučuje přečerpání roztoku do zásobníku, odkud je buď čerpadlem nebo rozléváním do
postřikovačů odebírána čirá vápenná voda (bez bělavého zákalu).
Protože vápennou vodu je vhodné vedle zpevnění využít i pro další operace při záchraně omítek
(čištění, likvidace biofilmu, vlhčení podkladu, ošetřování omítkových doplňků) je vhodné pro distribuci
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vody po celé ploše lešení instalovat rozvod vápenné vody v potrubí nebo v hadicích (s možností napojit
hadici a s rozprašovačem na každém patře lešení) a vápennou vodu do systému vhánět ponorným
čerpadlem ze zásobní nádoby. Zpevňování vápennou vodou se provádí opakovanou aplikací vápenné
vody na omítku nástřikem, jemným kropením nebo pomalým poléváním až do nasycení omítky
vápennou vodou. Proto je nutné zpevňovat jen omítky, které již byly stabilizovány.
Zpravidla je potřeba provést aplikaci vápenné vody v desítkách cyklů, vždy po předchozím vyschnutí
zpevňované omítky. Za jeden slunný a větrný den je možné v exteriéru provést i 4 zpevňovací cykly.
V interiérech je možné vápennou vodu používat za předpokladu, že omítka po aplikaci konsolidantu
během jednoho dne vyschne a v místnostech se nenachází materiály citlivé na výkyvy vlhkosti.
Zpevnění omítek vápennou vodou se projevuje např. postupným nárůstem soudržnosti omítky
a snižováním nasákavosti omítky. Jsou-li tyto paramenty shodné s nepoškozenými vápennými
omítkami, lze považovat zpevnění za ukončené.
Pro omítky, které mají být následně opatřeny vápenným nátěrem nebo přeomítnuty je možné
zpevnění urychlit aplikací suspenze vápna ve vápenné vodě (velmi slabým transparentním vápenným
mlékem). Při použití tohoto prostředku lze zpevnění docílit již po několika aplikacích (nátěrem nebo
tupuváním). Tento prostředek, vhodně barevně upravený se doporučuje také pro lokální dozpevnění
omítek pohledových (nenatíraných), kde nebyla účinnost vápenné vody dostatečná.

Obr. 41. Aplikace vápenné vody při záchraně omítek.
Vápenná voda se používá pro zpevnění historických
omítek, vlhčení podkladu , ošetřování nových omítek,
ale užitečná je i pro likvidaci biofilmu na omítkách
(hrad Švihov).

Obr. 43. Rozvod vápenné vody po lešení. Každé patro
lešení bylo vybaveno kohoutkem, na který bylo možné
připojit hadici s rozprašovačem. Takový rozvod vápenné
vody velmi usnadňuje a zrychluje práci (hrad Švihov).

Obr. 42. Příprava vápenné vody na stavbě. Rozpouštěcí
a zásobní nádoby na vápennou vodu (hrad Švihov).
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(c) Zpevňování nevápennými zpevňovači: na trhu je dostupná celá řada zpevňovačů na bázi
vodního skla, esterů kyseliny křemičité nebo jiných látek. Zpravidla se jedná o zpevňovače omítek,
které jsou navrženy také pro zpevnění kamene. Použití těchto zpevňovačů není na vápenné omítky
vhodné, protože jsou do vápenné omítky vnášena nevápenná pojiva (dochází ke změně složení), často
dochází již první aplikací k nadměrnému zpevnění povrchu omítky a slabému zpevnění omítky pod
povrchem (zpevnění není rovnoměrné) nebo v případě omítek s vysokým podílem pojiva není zpevnění
účinné ani po více cyklech aplikace.
U některých moderních zpevňovačů nastávají komplikace také v důsledku nutnosti přerušit mokré
procesy záchrany omítek do doby než odezní dočasná hydrofobita zpevňovače, což může trvat i déle
než měsíc. Zpevnění vápenných omítek nevápennými zpevňovači je možné jen ve zcela výjimečných
případech.

7.5 Činnosti při doplňování nových omítek
(a) příprava malty pro omítky a další doplňky: [17]výběru surovin i vlastní přípravě malty je
žádoucí věnovat velkou pozornost, protože obojí se významně podílí na trvanlivosti výsledku. Zpravidla
se pro doplňky připravuje a používá více druhů vápenných staveništních malt (pro zdění, omítání,
tažení profilů apod.). Každá malta by se měla svým složením, barevností i strukturou co nejvíce
podobat historické předloze dochované na fasádě. Receptury malt navrhuje projektant, receptury je
třeba na místě doladit dle vlastností dostupných surovin.
Jako pojivo se přednostně využívá odležená vápenná kaše, které má konzistenci změklého másla
(objemovou hmotnost kolem 1400 kg/m3). Barevnost a strukturu malty ovlivňuje vedle pojiva také
písek (kamenivo). K docílení souladu s historickou předlohou je vhodné volit písky z pískoven v okolí
stavby. Písek by měl být přednostně kopaný, se zrnitostí a barevností odpovídající kamenivu
doplňované omítky. Prané betonářské písky pro přípravu vápenných malt vhodné nejsou. Vápennou
maltu je žádoucí připravovat s minimem vody, dodatečnou zpracovatelnost malty je vhodné docílit
(vedle přídavku vody) intenzivním mícháním. Je předností, když je vápenná malta připravena
v předstihu před použitím. Tím se zlepšují její vlastnosti a trvanlivost výsledku.
Je-li obava, že vápenná malta nebude vykazovat dostatečnou trvanlivost např. na exponovaných
místech, lze maltu doplnit hydraulickým vápnem, raději než cementem.

Obr. 44. Granulometrický rozbor kameniva z lokálních
zdrojů napomáhá pro výběr nejvhodnějšího písku dle
struktury, zrnitosti a barevnosti.

(b) Zkušební vzorky: zahájení prací na omítkových doplňcích a rekonstrukcích je podmíněno
provedením zkušebních vzorků omítek v předstihu a jejich odsouhlasením. Vzorky omítek se vyhotoví
podle technologického předpisu v projektu a na základě vyhodnocení nálezové situace. Posuzují se až
po úplném, přirozeném vyschnutí, kdy se objeví i výsledná barevnost omítky. Na vyschlých zkušebních
vzorcích se také ověří docílení barevnosti s dochovaným originálem, případně docílení dalších vlastností
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(hrubost, úprava povrchu, nasákavost apod). Po vyhodnocení vzorků se případně precizuje složení
malty, které by se dále měnit v průběhu prací nemělo.

Obr. 45. Vzorky malt s různými podíly písků. Právě písek
dává (vedle vápna) omítkám charakteristickou
barevnost a strukturu (hrad Švihov).

(c) Význam vlhčení při práci s vápennými materiály: před nanášením doplňku nebo nových
omítek je nutné znovu důkladně provlhčit podklad vodou nebo vápennou vodou. Platí pravidlo, že čím
je menší plocha doplňovaných omítek, tím je zapotřebí větší pozornost věnovat nejenom provlhčování
podkladu, ale také následnému vlhčení (ošetřování) doplňovaného materiálu z důvodů optimalizace
jeho vyzrávání (vytváření pevné struktury). Čím je doplněk menší, tím víc hrozí že z něj za krátko okolní
omítky odčerpají vodu a nová malta záhy, někdy i během krátké doby zcela zprahne (při teplém počasí
a suchu leckdy už za několik minut). Zprahlý (vyschlý) materiál vykazuje mimořádně nízkou trvanlivost.
Vlhčení (ošetřování) omítek se provádí vodou nebo vápennou vodou jemným kropením, postřikem
nebo poléváním, tedy velmi podobně jak je popsáno v části věnované zpevňování omítek vápennou
vodou.
(d) Příprava podkladu, podhoz: podhozy se provádí nejčastěji jako hrubé nehlazené omítky.
Provádí se v rozsahu podle konkrétní situace, když je nezbytné zajistit rovinnost podkladu a nebo
zlepšit podmínky pro řádné propojení nových omítkových doplňků s podkladem (zdivem, omítkou).
Pokud je podkladní vrstvou poškozené obnažené zdivo, dokončí se nejprve jeho vysprávky (dozdění
kaveren, dospárování zdiva, vyplnění prasklin, případně doplentování). Tvoří-li podklad starší omítkové
vrstvy, musí být před prohozem zajištěny a zpevněny v rámci předchozí konzervační činnosti. Podhozy
je třeba nanášet vždy na navlhčený podklad (zdivo, omítku). Vlhčení se provádí vodou nebo vápennou
vodou. Vlhčením podkladu se významně posiluje soudržnost doplňku s podkladem.

7.6 Typy úprav při doplňování nových omítek
(a) Doplňování omítkových ploch představuje takový typ úpravy, kdy se obnovuje omítka
v omezeném rozsahu, respektive doplňuje se pouze na vymezené (vyznačené) ploše, ohraničené okraji
dochované historické omítky. Dílčí omítkové doplňky se provádějí jak v základní ploše, tak při opravě
omítek plastického aparátu stavby, včetně doplňování architektonických prvků, provedených
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s omítkovou úpravou. Nové doplňky nepřesahují na plochy originálních omítek! Složení, struktura
povrchu, ale i nasákavost či pevnost nové omítky by se měla co nejvíce shodovat s původními omítkami
v okolí vysprávky. Omítky je třeba nanášet vždy na navlhčený podklad (zdivo, omítku). Vlhčení se
provádí vodou nebo vápennou vodou. Vlhčením podkladu se významně posiluje soudržnost doplňku
s podkladem.
Stejné zásady platí i pro lokální vysprávky drobných defektů (prasklin v omítce, dilatačních spár,
podtmelování okrajů historických omítek, zaplňování drobných peků či odpadlých částí omítky) s tím,
že kamenivo malty na doplňky musí být zpravidla jemnější, aby se doplněk dal vhodně zapracovat do
defektu.

Obr. 46. Plocha doplněné omítyk včetně sgrafitové
výzdoby. Omítka není přetažená přes líc historické
omítky, vlastnosti i výraz doplňku má být co nejbližší
předloze (hrad Švihov).

(b) Úprava rozhraní nových a originálních omítek: dokud je malta tvárná, je ji nezbytné
pečlivě utáhnout podél rozhraní s dochovanými omítkami, k čemuž je nezbytné používat vhodný
nástroj (menší dřevěné hladítko, špachtle, dřívko a pod.). Riziko vzniku dilatační spáry na rozhraní
starého a doplňovaného materiálu je značné, proto je nutné znovu zdůraznit potřebu opakovaného
vlhčení opravované partie.
(c) Rekonstrukce omítek zahrnuje rozsáhlejší doplňování omítek v těch případech, kdy je
nezbytné ve velkých ucelených plochách obnovit omítky v plném rozsahu průčelí či interiéru stavby.
Rekonstrukce omítek zahrnuje zpravidla nejen doplnění základních ploch, ale podle situace i řešení
modelace plastického členění a doplnění architektonických detailů, řešených v omítaných plochách
(nároží, okenní pasparty a šambrány, profilované římsy a pod.). Protože se charakteristiky omítaných
i plastických ploch liší (časově, lokálně, typologicky), při plošném doplňování je nezbytné tyto
charakteristiky zjistit (z dochovaných ploch omítek na dané stavbě nebo na základě analogických
situací) a práci s omítkou i plastickými prvky jim co nejvíce přizpůsobit. Opět tedy platí, že složení,
struktura povrchu, ale i nasákavost či pevnost nové omítky by se měla co nejvíce shodovat
s původními omítkami nebo omítkami z místní, slohově i typově shodné (blízké) stavby. Omítky je třeba
nanášet vždy na navlhčený podklad (zdivo, omítku).
(d) Modelování povrchu: při modelování doplňovaných omítek je zapotřebí všímat si povrchu
dochované historické úpravy v bezprostřední blízkosti opravované partie a provést přesnou reprodukci
povrchového ztvárnění. To se zpravidla lépe daří, když se z originálu přečte a následně podaří
reprodukovat původní pracovní postup i rukopis původního omítkáře (štukatéra). Na základě
pozorování původní techniky úpravy povrchu se nejdříve v menší ploše odzkouší způsob provedení,
přičemž důležité je používání vhodného pracovního náčiní a pomůcek. Nahazováním malty bez
následného vyhlazení se opravují či obnovují omítky letmo hozené s možností dílčí povrchové
modelace podle historické předlohy (strhávané hranou lžíce, smítané, přetírané po mírném zavadnutí
vápenným pačokem a pod.), nebo bez úpravy. Pro hlazení (k srovnání a utažení povrchu omítky) se
nejčastěji používá dřevěné hladítko. Různým postupům je nutné přizpůsobit hrubost frakce i hustotu
malty.
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Obr. 48. Provádění sgrafita: po obědě se vynesou řídící
horizontální linie a rozměří základní sgrafitový rozvrh
(zámek Bauska, Lotyšsko).

Obr. 47. Provádění sgrafita: určený úsek je zapotřebí
dokončit během jednoho pracovního dne, je tedy nutné
správně odhadnout denní úsek. Na řádně navlhčenou
podkladní vrstvu se během dopoledne nahodí
jednovrstvá omítka a povrch se uhladí (utáhne)
železem (zámek Bauska, Lotyšsko).

Obr. 49. Provádění sgrafita: následně se provede
z volné ruky vyrytí kresby sgrafita a odškrabání
příslušných polí. Večer dokončený díl je zapotřebí poté
alespoň 5 dnů chránit proti rychlému vyschnutí stíněním
a opakovaným vlhčením celé omítnuté fasády
(zámek Bauska, Lotyšsko).

(e) Doplňování jednovrstvých omítek: při doplňování jednovrstvých omítek (složení malty se
v průřezu omítkou nemění) aplikujeme omítku buď přímo v jedné vrstvě (cca 20 – 30 mm) nebo
postupným vrstvením malty tak, aby (je-li to žádoucí) postupně docházelo k srovnávání nerovného
povrchu zdiva do roviny. Je nutné připomenout, že i jednovrstvé omítky byly v mnoha případech při
silnější tloušťce aplikovány postupně, v několik vrstvách, byť vzájemně propojených v rámci jednoho
pracovního úkonu. Když dojde k zavadnutí spodní vrstvy (vhodně bez hlazení povrchu) lze předpokládat
následné pevné propojení další vrstvy malty v celém průřezu. Postup též omezuje riziko vzniku a šíření
výsušných prasklin, které hrozí vždy při jednorázovém nahozením příliš silné (a nebo příliš řídké) vrstvy
malty (cca 30 – 40 mm).
(f) Doplňování vícevrstvých omítek: při doplňování dvouvrstvých či vícevrstvých omítek
respektujeme původní složení a strukturu jednotlivých vrstev omítek (složení omítky se v jednotlivých
vrstvách se mění), stejně tak jako jejich tloušťku v návaznosti na originální situaci. Aplikaci jednotlivých
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vrstev provádíme podobně jako u jednovrstvých s tím, že postupným vrstvením první vrstvy omítky
(je-li to žádoucí) postupně dochází k srovnávání nerovného povrchu zdiva do roviny. Postupně a po
srovnání nebo nahrubo provedeném utažení jádrové omítky dřevem lze nanášet další vrstvy. Nezbytné
jsou časové prodlevy na přiměřené vyzrání jednotlivých vrstev s opakovaným provlhčováním omítek
a vlhčením před nanesením další vrstvy. Tak může dojít k pevnému propojení a homogenizaci malty
v celém průřezu s omezením rizika vzniku výsušných prasklin, které hrozí vždy při jednorázovým
nahozením příliš silné vrstvy omítkové malty.
(g) Rovinnost omítaných ploch: při doplňování omítek, zejména větších ploch je nutné
respektovat míru plošného zvlnění (rovinnost) původní úpravy se snahou o věrné napodobení
původního stavu. Jen tak lze nové části citlivě a nerušivě zapojit doplňované plochy do celku. Informace
o rovinnosti povrchu omítek konkrétní historické fasády získáme kontrolním měřením. To provádíme
pomocí delší, minimálně dvoumetrové latě, přikládané v horizontálním i vertikálním směru (případně
i šikmo) k líci dochované omítky. Tímto způsobem je možné odečíst míru zvlnění fasády v určité ploše.
Ověření rovinnosti omítek je žádoucí provést nejen u omítek se srovnávaným povrchem (hlazených
dřevem, kletovaných, štukovaných a pod.), ale i v případech rustikálnějšího povrchu starobylých omítek
hrubě nahozených, či strhávaných. Cílem je, aby byl na doplňcích věrohodně reprodukován nejen
rukopis povrchové zpracování, ale též míra zvlnění povrchu, posuzovaná na větších plochách fasády.
Respektování rovinnosti je mimořádně důležité zejména při doplňování větších ploch omítek či při
celkové rekonstrukci omítek.
(h) Úprava nároží a hran: velkou pozornost je nutné věnovat úpravám hran (nároží fasád
i napojení omítaných ploch při styku dvou průčelí) tak, aby úprava respektovala nálezovou situaci
a odpovídala příslušné dobové úpravě. Je přitom nutné sledovat více aspektů, především míru
vertikality nároží (odklonění od svislice), plynulost či míru rovinnosti hrany a její ostrost
(resp. zaoblenost). Míra vertikality nárožní hrany v místě napojení dvou fasád je deteminována
charakterem stavební struktury a jejími proměnami v čase. Průběh stěn u historických staveb je
nezřídka ne zcela svislý, v některých případech značně šikmý či vykloněný a tedy i nároží nejsou
v mnohých případech dokonale svislá. Dané vyklonění musí být plně respektováno, bez pokusů
o srovnávání podle šňůry olovnice. Podle zvyklostí příslušné slohové úpravy a nálezů na místě musí být
při úpravě hrany plně respektována také míra zvlnění nárožní hrany. Na nároží se setkávají plochy fasád
a vzhled jejich spojení musí korespondovat s povrchovým rukopisem a mírou rovinnosti omítaných
ploch. Pokud jsou omítky na nároží částečně zachovány, provedeme ověření průběhu hrany kontrolním
měřením latí. Velmi důležité je také, aby byla odpovídajícím způsobem provedena průběžná hrana
nároží (ostrost, míra stržení či zaoblení). Propracování nárožní hrany se musí věnovat mimořádná
pozornost, neboť se jedná vždy o značně exponovanou partii stavebního díla. Pozornost je nutné
věnovat pečlivému provádění jak při omítání (zejména v nejvíce choulostivém místě podél latě), tak při
utahování. Požadavky na věrohodnou úpravu nároží konkrétního stavebního díla je zapotřebí zohlednit
a úpravu provést odpovídajícím způsobem, k čemuž slouží podrobný průzkum (detailní studium
příslušných podrobností in situ po zpřístupnění fasády) i poučení z analogických staveb příslušných
slohových epoch.
(f) Vytváření hran omítáním do latí: přesněji prováděná nároží se zpravidla prováděla do latí,
na rozdíl od hran, modelovaných z ruky. Při vytváření hran omítáním do latí se postupuje tak, že se na
jedné straně za hranou nároží lavičníky přikotví do zdiva lať, která o sílu budoucí omítky přesahuje
zdivo. K lati se z přístupné strany dohazuje omítka a utahuje pevně k hraně, vymezené latí. Po zatuhnutí
se lať sejme, přiloží na druhé straně na líc provedené omítky a přikotví lavičníky, přičemž se hrana latě
srovná s okrajem již provedené omítky. Postup se opakuje, to znamená, že se i na této straně omítka
dohodí k lati a pevně utáhne hladítkem. Po zavadnutí se lať sejme a po namočení se omítka utahuje
hladítkem dílem na jedné straně dílem na druhé straně. Stáčení se provádí krouživými pohyby
přitlačovaného hladítka tak, aby při styku s hranou došlo k vyhlazování směrem nahoru. V průběhu
utahování se hladítko také opakovaně překlápí přes roh z jedné strany hrany na druhou tak, aby došlo
k oboustrannému zhutnění materiálu hrany. Při práci se hrana a plochy omítek na obou fasádách
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přiměřeně vlhčí, případně s doplňováním menších objemů tvárné malty do míst, kde je to zapotřebí.
Postup je shodný jak při provádění nahazovaných jednovrstvých, tak dvouvrstvých omítek (případně se
závěrečným přeštukováním).
(i) Římsy: při řešení doplňků či rekonstrukcí profilace říms, provedených z omítky je zapotřebí
vždy plně respektovat nálezovou situaci. Omítky na římsách se prováděly buď z volné ruky, nebo při
složitější profilaci s použitím šablon. Používání modelace povrchu říms z volné ruky je příznačné pro
středověkou stavební produkci, četné příklady této techniky lze zaznamenat ještě i na mnohých
renesančních stavbách. Omítky jednovrstvé či dvouvrstvé zpravidla kopírovaly profil římsy, provedený
z opracovaného kamene, nebo opracovaných cihel či tvarovek. Doplňování či obnovu je nutné provádět
se znalostí stavebního díla a příslušných dobových technik i rukopisu ztvárnění.
Později se ve velké míře používalo techniky tažení profilace říms pomocí šablon. Římsa vznikala
postupným nanášením omítkových vrstev na podklad, přičemž po vytvoření základního obrysu profilu
byla dotvářena postupným nanášením malty a vymezována pomocí šablon, tažených v rámu podél linie
pevné latě, nebo na vozíku. Pro trvanlivost úpravy je důležité dodržení složení a pojivové složky
jednotlivých omítkových vrstev (s nejhrubší frakcí plniva v podkladu) i volba časové posloupnosti tažení
v závislosti na síle omítek a složitosti profilace. Stejné pracovní postupy je nutné dodržet při opravách
omítek na římsách či při jejich obnově. Při dílčích opravách je to především použití shodného materiálu
i způsobu vrstvení i provedení takové finální úpravy, která harmonicky navazuje na originál a odpovídá
celkovému ztvárnění jeho hmotné podstaty (platí zde výše uvedené zásady pro řešení omítkového
doplňku).
(j) Úprava dalších článků: pozornost je nutné věnovat úpravě tektonického aparátu
historického průčelí, jeho plastickým architektonickým článkům a detailům, provedeným v omítce či
s omítaným povrchem (pilastry, plastické pásování, ploché římsy, sokly, plastické bosáže, okenní
pasparty a šambrány, nadokenní římsy a parapetní římsy a pod.). Při doplňování a obnově
architektonických prvků a detailů ustrojení stavby je zapotřebí vycházet z nálezové situace konkrétního
stavebního díla a respektovat jak technologické parametry tak přesné provedení opravy či obnovy
z hlediska dodržení rozměrů, proporcí, detailů i řemeslně rukopisného zpracování. Ze stáří a povahy
díla vyplývá také které prvky jsou provedeny z volné ruky a kde je při opravě zapotřebí dodržet pevný
tvar, dokonalou rovinnost a ostré hrany. Při opravě či obnově plastických součástí, modelovaných
z omítky je zapotřebí zajistit soudržnost s podkladem a dodržet techniku postupného nanášení malty,
případně s vrstvením malty od hrubší k jemnější frakci. Je-li základní tvar modelován pomocí latí, je
zapotřebí důkladné propracování malty podél hran a zajištění soudržnosti doplňku s fasádou. V těch
případech, kdy je plastické členění doplněno liniemi tažených profilů, je nutné sejmout otisk profilů
a opravu provést stejným způsobem..
(k) Vztah omítky ke kamenickým prvkům: při opravách a zejména rekonstrukcích omítek na
historických stavbách je nezbytné respektovat určité zásady z hlediska vztahu omítky ke kamenickým
prvkům. Při úpravách je nutné vycházet z nálezové situace a z důkladného poznání stavebního díla
a jeho vývoje, vždy s uplatněním znalostí úprav, charakteristických pro jednotlivé stavební slohy. Velmi
zodpovědně, s citem a se znalostí historického vývoje stavební struktury je nutné řešit takové situace,
kde je zapotřebí zohlednit rozdílnost míry povrchové abraze kamenných prvků a omítek, obzvláště
připojují-li se ke kamenickým detailům omítky pozdějšího původu, navíc nezřídka v odlišné rovině. Při
připojování omítek ke kamenným ostěním oken a portálů je nezbytné zohlednit odpovídající dobové
provedení či provést takovou úpravu, která ve svém výrazu nepopře logiku architektonického principu
stavebního díla. V praxi je nezřídka složitá problematika hlavně při řešení úpravy omítky ve vztahu ke
kamenné armatuře nároží či opěrných pilířů. Je nutné správně vyhodnotit nálezovou situaci s vědomím
toho, že jiná je situace u kamenických prvků, které byly původně presentovány, jiná v případě, kdy
opracované kamenné články plnily konstrukční úlohu a byly již od svého vzniku zakryty omítkou. Velmi
důležité je správně vyhodnotit podrobnosti vztahu omítky a kamenických prvků u vývojově starších
staveb (středověkých či renesančních), které prošly dalšími slohovým proměnami, neboť vztah omítek
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a kamenických článků byl řešen vždy v úpravě, provedené s uplatněním dobových zásad a výtvarných
principů. Závažná je problematika u archaických a vývojově složitých stavebních památek, kde se
uplatňují na fasádě zlomkovité relikty straších vývojových fází ve fragmentárním stavu, které leckdy
svádějí k analytické presentaci. Vždy je v těchto případech nutné, aby byla úprava kontaktu omítky
s kamenickými prvky řádně ověřena, odzkoušena a ve výsledku korespondovala s celkovou koncepcí
a pojetím stanovených úprav a zejména v žádném případě nebyla ponechána na libovůli nepoučených
laiků či stavení firmy.
(l) Plynulé napojování omítek v místě pater lešení: při doplňování omítek ve větší ploše je
nezbytné správně rozvrhnout činnost tak, aby bylo docíleno plynulého napojování omítaných ploch,
zejména pak s rozmyslem řešeny návaznosti tzv. denních dílů. V případě že omítání probíhá přes
několik úrovní pracovního lešení, je nezbytné věnovat pozornost napojování v méně přístupných
partiích, kde je práce ztíženo zhoršenou dostupností, například v místech kontaktu podlážek lešení
s fasádou. Na některých historických fasádách lze dodnes tato místa vyčíst a jsou tedy dokladem
postupu omítání. Pak je (dle koncepce zásahu) možné je realizovat i při obnově. Nenese-li původní
omítka tyto informace, není správné je připustit ani na nově doplněných plochách.

7.7 Způsoby nanášení a zpracování povrchu omítek
(a) Nahazování omítky: základní technikou omítání je nahazování omítky zednickou lžící.
Malta se nahazuje prudkým pohybem ruky směrem ke zdi, s vykloněním lžíce těsně před zdí
a dokončením pohybu švihem zápěstí směrem ke stěně nahoru tak, aby se maltě, která opouští lžíci,
dodal potřebný silný impuls. Omítání se provádí zdola směrem nahoru, přičemž se na fasádě postupuje
od shora dolů. Jednotlivé díly malty (dané její hustotou a kapacitou zednické lžíce) se nahazují řazením
k sobě s přesahem tak, aby se pokud možno docílilo relativně rovnoměrného povrchu (bez příliš
vystupujících vrcholů a prohlubní malty mezi materiálem jednotlivých nahození). Důležité je, aby při
nahazování byla vyvinuta dostatečná síla, (především grifem zápěstí) tak, aby malta co nejpevněji
přilnula k podkladu a prudkým nahozením se zároveň rozložila pokud možno do plochy. Tak dojde při
postupném nahazování k bezpečnému propojení s ostatními díly nahazovaného materiálu. Pro docílení
srovnanější plochy je již při nahazování možné místy letmo lžící seškrábnout příliš vystupující, menší
část čerstvé malty a dohodit do větší prohlubně, vzniklé při omítání mezi jednotlivými, k sobě řazenými
a zatím nesrovnávanými omítkovými plochami. V případě, že se počítá se srovnáním omítky a jejím
zpracováním do roviny (vyhlazení dřevem či železem) je důležité, aby po nahození omítky došlo
k dalšímu úpravě až s nezbytným časovým odstupem.
(b) Strhávání líce omítky: strhávání omítek se provádí buď jako úprava pro hrubé dorovnání
povrchu před nahozením další omítkové vrstvy, nebo jako definitivní lícní úprava. Strhávání se provádí
bezprostředně po nahození malty zednickou lžící. Hrubý povrch tvárné omítky se strhává a dorovnává
šikmými tahy zednické lžíce (přiložené hranou kolmo ke stěně), vedenými směrem nahoru a na strany,
přičemž přebytečná malta, která se při každém tahu shrne na plochu na zednické lžíce se nahazuje
zpět, do míst prohlubní v omítce. Touto technikou vzniká typický povrch ručně modelovaného povrchu,
charakteristického hrubší strukturou omítky, ve které jsou patrné jak otisky hrany zednické lžíce, tak
stopy rukopisu strhávání s rýhami, které vznikají v tvárné omítce jak tahem nástroje, tak přesunem
hrubšího plniva za hranou lžíce. Výsledná struktura je ovlivněna jak tvárností a složením malty (hrubostí
zrn plniva), tak způsobem a četností strhávacích tahů (rutinou zedníka). Při rutinní, rychlé práci je
povrch omítky živější (rámcově srovnaný a rozbrázděný opakovaným přikládáním zednické lžíce), při
větší péči lze docílit rovnoměrně srovnané plochy s omezeným výskytem výraznějších stop povrchové
úpravy.
(c) Srovnávání omítky: je-li záměrem docílit rovinného povrchu, omítka se po nahození
srovnává předběžně různými způsoby. Úprava strhávacím prknem nebo latí (šikmé pohyby horizontálně
přiloženého a mírně nakloněného prkna ze strany na stranu směrem nahoru), či jiné povrchové
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zpracování nahozené omítky se musí provádět vždy v tu pravou chvíli tedy vždy s určitým odstupem
času. Je-li malta již příliš zatuhlá, strhávání je neúčinné, příliš pracné (malta se drobí) a může docházet
k vytrhávání vyschlé malty od podkladu. Při strhávání, ale i povrchovém zpracování malty
bezprostředně po nahození (zcela měkký nebo nedostatečně zavadlý materiál) dochází k zvodnění
malty a odtržení nedostatečně zavadlého materiálu od podkladu (malta začíná sjíždět ze stěny
a v tomto stavu je již na stěně k nepoužití). K úpravě strhávacím prknem je možné přistoupit až po
takovém zavadnutí malty, kdy je malta na povrchu ještě tvárná, ale je již poměrně pevně zakotvena
na podkladu. Srovnávání povrchu omítky prknem se provádí zpravidla dvakrát, poprvé nahrubo.
Okamžik, kdy je možné omítku začít strhávat se musí zpravidla odzkoušet, zkušený zedník tento
okamžik bezpečně rozpozná či odzkouší rukou.
(d) Utahování omítky dřevem: nejčastější způsob pro docílení srovnaného a vyhlazeného
povrchu je úprava utahování dřevěným hladítkem. Utahování se provádí krouživými tahy dřevěného
hladítka vždy s vyvinutím dostatečného tlaku při práci. Při utahování dřevem musí být malta již natolik
zavadlá, aby krouživými pohyby nedocházelo k zvodnění malty v celé tlouštce a k sjíždění omítky ze
stěny, ale aby došlo k homogenizaci hmoty se zatlačením povrchových zrn pojiva pod líc omítky. Úpravu
je nutné provádět v ten okamžik, kdy je omítka bezpečně přichycena k podkladu a při utahování dojde
k mírnému zvodnění pouze povrchové vrstvy nahozené omítky (omítka se „nevozí“), přičemž úkon
vyžaduje vyvinutí značného tlaku na hladítko. Při utahování optimálně zavadlé malty dochází
k postupnému srovnávání povrchu a k postupnému zvětšování ploch nejdříve s utaženým a srovnaným,
později s vyhlazeným povrchem. Hlazením dochází k odpadu určitého množství malty při hraně
hladítka, kterou lze pouze na počátku utahování (v případě dostatečné tvárnosti) použít na dorovnávání
povrchu. V další fázi utahování, nebo v případě, že je záměrem docílit zcela hladký povrch se tento
materiál již nepoužívá, neboť na hraně hladítka se zachycuje při máčení oslabená malta, obsahující
hrubší zrna pojiva. Větší prohlubně se v průběhu zpracování či potřebným časovým odstupem doplňují
maltou a tato místa se utahují opět až s určitým časovým odstupem. Práce vyžaduje značnou
zkušenost, neboť tak jak probíhá postupně nahazování a vadnutí či tuhnutí omítky, tak je i nutné
postupovat při vyhlazování. V případech, kdy dochází k nerovnoměrnému vysychání omítky s ohledem
k odlišné nasákavosti podkladu (kámen, cihla) a nestejnoměrné tlouštce omítky i postupnosti omítání,
je nutné v průběhu práce opakovaně se vracet na upravované plochy, pevným utahováním a podle
potřeby s doplňováním potřebného množství malty dorovnávat plochu, která postupně získává vyšší
tuhost a hladký povrch, přičemž postupně, zejména v závěrečné fázi je zpravidla nutné i mírné
zkropení povrchu vodou. Krouživými pohyby hladítka a silným tlakem dochází nejdříve k homogenizaci
omítky v celém profilu, a postupně se tlak při vyhlazování povrchu snižuje. V některých případech je
zapotřebí dohlazovat omítku s relativně malým časovým odstupem, leckdy však s odstupem několika
hodin, nebo s dokončením povrchové úpravy až příští den. Podmínkou zdařilého výsledku je
samozřejmě dokončení celkové úpravy bez takového přerušování mezi jednotlivými pracovními úkony,
které znemožní dokončení finální úpravy v odpovídající úpravě jako celku. Schopnost odhadnout ten
správný okamžik, kdy je zapotřebí vracet se k úpravě omítky - patří k nejdůležitějším grifům zednického
řemesla a je podmíněna pouze rutinou, zažitou zkušeností ze zpracování vápenných omítek.
(e) Utahování omítky železem: k dokonalému vyhlazení povrchu omítek se používá techniky
utahování a hlazení s použitím železného hladítka, nebo plochy zednické lžíce. Jednovrstvé omítky se
povrchově modelují vždy po nahození plochy (ve tvárném stavu omítky) buď srovnáváním
a dohlazováním plochou zednické lžíce, nebo utahováním pomocí železného hladítka (kleťák). Rukopis
povrchové úpravy je daný použitým nástrojem, tvárností a tloušťkou zpracovávané omítky.
Při utahování železným hladítkem se povrch homogenizuje šikmými tahy hladítka směrem nahoru
a do stran s vyvinutím tlaku na hladítko. Utahováním jednovrstvé omítky vzniká hladký, ale zvlněný
povrch, typický pro použití železného hladítka (tzv. lasturový povrch). U vícevrstvých omítek se železem
dohlazuje poslední, zpravidla jemnější omítka, s docílením vyrovnaného a zároveň i dokonale hladkého
povrchu.
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(h) Štukované omítky hlazené dřevem: technikou natahování se provádějí finální úpravy
štukované stěny, fasády, hlazené dřevem. Na jádro z hrubší omítky do roviny srovnané dřevem
se natahuje tenká vrstva jemného vápenného štuku, která se záhy dohlazuje dřevěnými hladítky. Štuk
se natahuje směrem ze zdola nahoru, přičemž se postupuje na fasádě od shora dolů. Vyhlazení štuku
se provádí dřevěnými hladítky za jemného zkrápění vodou až do docílení výsledné povrchové úpravy.
Vzhledem k subtilnosti tenké vrstvy štuku nelze práce příliš přerušovat a pro dokončení je vymezeno
méně času.
(i) Štukované omítky hlazené filcem: štukové omítky filcované (pokud úprava filcem odpovídá
historické předloze, neboť masivní použití filcových hladítek je spojeno až z úpravami 19. století)
se po natažení tenké vrstvy štuku uhlazují nejdříve dřevěným hladítkem a na závěr s dokonalým
vyhlazením filcem. Při stáčení se povrch omítky rovnoměrně skrápí vodou. Filcované omítky se po
zavadnutí očistí (smetení zrnek plniva, které zůstaly přichycené na povrchu), případně dále upravují
po zatvrdnutí, nejdříve smirkem či brouskem přebrušují, následně opakovaně vápeným pačokem
natírají.
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8. Nátěry a finální úprava povrchu omítek
8.1 Barevné sjednocení ploch omítek
(a) Omítky nenatírané: při doplňování omítek prezentovaných bez nátěrů tvoří výslednou
podobu omítky (barevnost, struktura a hrubost povrchu, rovinnost omítky apod.) složení malty
a rukopis zpracování. Proto je třeba omítky doplňovat s vědomím, že jejich povrch nebude následně
překryt (uschován) pod nátěrem. V místech, kde přece jen došlo k jistému barevnému nesouladu
s originálními plochami omítek lze použít lokální retuš v pigmentech stálých ve vápně (ve vápenné vodě
nebo disperzi vápna ve vápenné vodě). Tyto práce je vhodné svěřit zkušenému restaurátorovi.

Obr. 50. Charakteristická struktura obmršťované
nenatírané gotické omítky z poloviny 15. století
(Horní hrad, Český Krumlov).

Obr. 51. Příkladem omítky se zbytky nátěrů je pozdně
gotická fasáda spojovacího traktu v nádvoří hradu
Švihov (hrad Švihov).

(b) Omítky s fragmenty historických nátěrů (výmalby): Stejné nároky na zpracování
omítkových doplňků (viz předchozí odstavec) platí i pro případy omítek původně plošně natíraných
(s výmalbou), na kterých se do současnosti dochovaly fragmenty nátěrů (souvrství nátěrů). Platí totiž,
že pouze na dobře připravený omítkový podklad, který se barevností omítkové malty, strukturou
a hrubostí povrchu, rovinností omítky co nejvíce blíží původním omítkám, lze věrohodně provést
doplňky nátěrů (výmalby). Chyby v podkladu následný nátěr (výmalba) nejenže nezakryje, ba naopak
zdůrazní. Zásady plošného nanášení nátěru jsou uvedeny v následujícím odstavci.
(c) Omítky s plošným doplněním nátěru (výmalby): Jestli že se doplňují (rehabilitují) omítky
včetně nátěrů (výmalby) opět platí, že pouze na dobře připravený omítkový podklad, který se
barevností omítkové malty, strukturou a hrubostí povrchu, rovinností omítky co nejvíce blíží původním
omítkám, lze věrohodně provést doplňky nátěrů (výmalby).
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Nově prováděné fasádní nátěry i výmalby by pro vápenné omítky měly být vápenné. Aby byly
vápenné nátěry trvanlivé, je nutné je nanášet na savý, navlhčený podklad. Tradičně se barevné
vápenné nátěry nanášely na bílý podkladní vápenný nátěr (pačok), který zajistil sjednocení podkladu
(strukturní i barevné). Až na tento podkladní nátěr, případně souvrství nátěrů se, opět po předchozím
navlhčení, nanášely barevné nátěry. Nanášení vápenných nátěrů se zpravidla provádí štětci (malířskými
štětkami). Rukopis nanášení se prolisuje do struktury nátěru a lze jej dle potřeby upravit tak, aby byl
doplněk co nejpodobnější originálním (analogickým) plochám. Po zaschnutí každého vápenného nátěru
je doporučeno jeho opakované jemné navlhčení vodou (podobně jako u ošetřování omítek). Tím se
urychluje proces karbonatace a zlepšuje se kvalita (otěruvzdornost, trvanlivost) úpravy.
Výsledná barevnost vápenných nátěrů je po vyschnutí výrazně světlejší než barevnost ihned
po nanesení nátěru. Proto je třeba ji posuzovat až po vyschnutí, vhodně na zkušebních plochách
o ploše min 2,5 m2. Barevnost nátěrů pro historické stavby i interiéry by vždy měla vycházet
z historických předloh a tudíž by paleta měla být tlumená a spíše v zemitých odstínech. Nevhodně
barevný fasádní nátěr nebo výmalba může způsobit nevěrohodný výsledek i na dobře opravených
omítkách.

Obr. 52. Barokní přemodelování průčelí starší zástavby
měšťanského domu na gotickém založení po obnově
barevnosti z konce 18. století (Radniční ulice, Český
Krumlov).

Obr. 53. Složitá stratigrafie vápenných nátěrů z omítky
dokládá nejen vývoj barevnosti fasády, ale také z ní lze
číst technologii natírání a materiálovou skladbu
použitých nátěrů.

8.2 Další finální úpravy ploch omítek
Vápenné materiály, ať už se jedná o omítky nebo nátěry, mohou vykazovat velmi dlouhou životnost,
jak vyplývá z bohatého fondu vápenných historických omítek a nátěrů. Aby tomu tak bylo i nadále
a také v případě nových doplňků, je mimo jiné žádoucí, aby byl povrch omítek i nátěrů nadále nasákavý
a prodyšný. I přesto, že dodavatelé moderních materiálů často doporučí jako závěrečnou operaci
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hydrofobizaci povrchu vápenných omítek a nátěrů, tento postup je třeba pro historické stavby striktně
odmítnout. Plošná hydrofobizace povrchu omítek a nátěrů výrazně mění vlastnosti omítky (nasákavost,
schopnost transportovat vodu a sole, postup stárnutí apod.). Nenasákavý povrch omítky se stává velmi
obtížně opravitelný (nelze jej před vysprávkou provhlčit) a velmi obtížné je také i přetírání vápenným
nátěrem (i zde třeba nátěr nanášet na provlhčený podklad). Takto ošetřený podklad není se systémem
stavby kompatibilní, není reverzibilní ani rekonzerovatelný ve vápenném systému.
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9. Ukázky negativních příkladů z praxe

Obr. 54. Negativní příklady prezentace omítek: velký
zlozvyk při úpravách vzácných historických staveb
představuje rozšířená a ahistorická úprava fasády
se zdůraznění „plovoucích starých kamenů“ v kontrastu
s běloskvoucí omítkou v jejich okolí. Úprava
připomínající spíše nevkus chatařské úpravy.

Obr. 55. Negativní příklady úpravy omítek: řada
moderních materiálů, nesplňuje-li požadavek
kompatibility s historickou strukturou, má zpravidla
negativní důsledky na technický stav historických
objektů. Neprodyšné soudobé fasádní materiály
na vápenné omítky nepatří. I když ? …. Architekt Hanzl
se pokouší „odklopit“ fasádní nátěr, aby zkontroloval
účinnost jeho ochranné role....
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Obr. 56. Pokračování příběhu ze snímku č. 60:
a evidentně se mu to daří!

Obr. 57. Negativní příklady úpravy a prezentace omítek.
Používání sanačních omítek při opravách historických
staveb a zejména stavebních památek je většinou
značně problematické neboť u neizolovaného zdiva
dochází k posunutí provlhlé partie nad horní hranu
aplikovaných sanačních omítek.

Obr. 58. Negativní příklady úpravy a prezentace
omítek. Další příklad nevhodného používání sanačních
omítek. Zatímco vlastní sanační omítky se zdají být
v pořádku, voda vzlínající do neizolovaného zdiva
stavby se odpařuje zbylými nasákavými plochami,
v tomto případě kamennou visáží a okenními ostěními.
Kámen je nadmerně zatížen vlhkostí a zasolováním.
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Obr. 59. Negativní příklady úpravy a prezentace omítek.
Zásadní nevýhodou sanačních omítek je především fakt,
že jejich aplikace vyžaduje důsledné odstranění
dochovaných vrstev ceněných historických omítek.
Je zapotřebí zdůraznit, že památková péče se
po zkušenostech od používání sanačních omítek
v poslední době jednoznačněji odvrací. Sanační omítky
na neizolovaném historickém zdivu jen dočasně maskují
zhoršení provlhčení, materiál a následně odpadne,
nezřídka i s rozpadlým zdivem.

Obr. 60. Negativní příklady prezentace omítek.
Pro úpravu starobylých památek (zejména našich
hradů a zámků) je na místě ohleduplná konzervační
úprava s důrazem na autenticitu a nikoliv necitlivá
a zářivá renovace, která je v rozporu s důstojným
vzhledem starobylosti a mění památku jen v bezduchou
karikaturu či filmařskou kulisu.
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Obr. 61. Negativní příklady prezentace omítek.
U vzácných památek představuje každá nedomyšlená
renovace (rekonstrukce omítek s obnovou zářivě bílého,
nebo barevného pláště) negativní zásah do dlouhodobě
zažitého obrazu památky a riziko ztráty neopakovatelné
atmosféry místa. Starobylost památek by se neměla
popírat, nezbavujme vzácné památky jejich přirozené
aury a působivosti.

Obr. 62. Negativní příklady prezentace omítek. Okázalá
prezentace starobylosti transformované historické
stavby analytickými vhledy do útrob její stavební
struktury přináší rozbití obrazu a působivosti jeho
výtvarných kvalit a popírá požadavek na věrohodnost
architektonického díla jako celku. Kontrast nového,
zářícího (právě v tuto chvíli obnoveného) se starobylým,
omšelým na jedné ploše, na jednom průčelí, jedné
stavbě vytváří z historické stavby nedůstojnou
karikaturu.
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Obr. 63. Negativní příklady prezentace omítek.
Použití novodobých, s historickou strukturou
nekompatibilní technologií je zpravidla provázené nejen
nepochopením hodnot starých staveb, ale i nevkusem.

Obr. 64. Negativní příklady úpravy a prezentace omítek.
Nesoulad nového a starého je charakteristické
i odlišnou životností a odlišnou estetikou stárnutí.
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