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obr. IPříloha č. 2 – část A

Severozápadní a jihozápadní fasáda objektu. Severozápadní a severovýchodní fasáda objektu.

Jihovýchodní fasáda objektu. Severozápadní fasáda objektu, 
detail levé části fasády - 2. NP.

Severozápadní fasáda objektu - hlavní vstup. Severozápadní fasáda objektu,
detail štukové výzdoby.
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obr. III/1

Historické kování, které bude repasováno a osazeno do nově vyrobených okenních křídel, případně 
nahrazeno replikami.

obr. III/2



obr. IV/1

obr. IV/2

Předpokládaný rozsah odstranění degradovaných omítek na jednotlivých částech pláště fasády.

Oprava vnějšího pláště objektu. 



obr. IV/3

	 Oprava	a	dílčí	rekonstrukce	oken

 Vzhledem k aktuálnímu stavu oken, bude nutné provést u většiny vnějších křídel jejich rekonstrukci, u 
křídel vnitřních se bude jednat, až na několik výjimek, o repasi. Se snahou o maximální respektování stávající 
podoby fasády bylo se zástupcem NPÚ dohodnuto, že vnější rekonstruovaná křídla oken budou provedena 
formou kopií oken historických, ale budou osazena zdvojenými termoizolačními skly dimenzovanými tak, 
aby byly pokud možno co nejméně dotčeny rozměrové parametry rámů a příček okenních křídel odvozené od 
stávajících oken. V případě, že to bude technicky možné, vnitřní lišty, zajišťující tabulky v rámech křídel, by 
měly mít v řezu trojúhelníkový profil, který bude simulovat v tomto typu oken užívané kytování. Repasovaná 
okna budou opětovně osazena originálním kováním, včetně závěsů. Rekonstruovaná okna budou vybavena 
originálním kováním a závěsy získanými ze starších křídel, případně jejich replikami. Instalace rekonstruo-
vaných oken bude odpovídat jejich původnímu osazení, tzn. umístěním v líci fasády a otevíráním směrem 
ven. Rekonstruovaná křídla budou v konkrétních případech vybavena jednotabulkovými větracími křidélky 
(jejich umístění bude odpovídat umístění v repasovaných oknech). Pokud to bude technicky proveditelné, bu-
dou při repasi oken v maximální možné míře využita dochovaná originální skla. (Detailní specifikace repase 
a rekonstrukce oken viz přiložený nákres - obr. II a III/1,2 a tabulka č.1. Technologie nátěrů dřeva viz návrh 
technologických postupů.) V souvislostí s opravou a rekonstrukcí oken bude provedena i repase vstupních vrat 
a vrat do dvora (viz návrh technologických postupů).

	 Oprava	fasády

 Finální barevné, ale i omítkové vrstvy pláště fasád objektu utrpěly především ve spodních partiích 
vlivem velmi negativního působení solí zanášených do zdiva vzlínající vlhkostí spolu se solemi, kterými je v 
zimním období ošetřována vozovka vedená v bezprostřední blízkosti objektu a které se do omítkových vrstev 

Předpokládaný rozsah odstranění degradovaných omítek na jednotlivých částech pláště fasády.



dostávají s vodou odstřikující od projíždějících aut. Severozápadní část fasády je v těchto místech značně 
degradována agresivním působením solí do výšky více než jednoho metru. Jak barevné, tak z valné časti i 
omítkové vrstvy jsou rozrušené a průběžně odpadávají. Působením solí narušené omítky budou odstraněny 
až na zdivo a nahrazeny omítkami novými. Zbývající části fasády, kde jsou omítkové vrstvy i finální nátěry 
kompaktní, budou očištěny, drobnější defekty (korunní římsa, defekty v partiích plastických prvků, defekty 
způsobené v souvislosti s vyjímáním a osazováním oken) zednicky vyspraveny a povrch připraven na aplikaci 
nového barevného nátěru.
 V rámci koncepce chystané opravy pláště fasády objektu je zohledněna i snaha maximálně omezit 
opětovnou degradaci omítek a finálních nátěrů působením solí zanášených do jejich struktury jak vnějším 
zavlhčováním, tak i vzlínající vlhkostí (viz návrh technologického postupu a obr. IV/1, 2, 3). 

 Rekonstrukce barevnosti fasády bude sledovat její tektonické členění, tzn. členění architektonických 
prvků na prvky aktivní a pasivní. V současné době je barevná tektonika fasády řešena dvěma tóny, světlejším v 
aktivních partiích a valérově odpovídajícím tónem tmavším, v plochách pasivních. Toto řešení lze akceptovat 
i v případě nové opravy barevnosti fasády, barevnost fasád je však možné obohatit ještě o jeden půltón, který 
by respektoval, v současné podobě barevného členění potlačené, partie profilu lisenových rámů, sledujících 
další horizontální a vertikální dynamizaci ploch fasády. Konkrétní barevnost fasády bude vycházet z výsledků 
orientačního sondážního průzkumu, v jehož rámci by měly být zjištěny a barevně identifikovány původnější 
barevné vrstvy finálního zpracování fasády.

  Sondážní průzkum bude proveden i v barevných nátěrech na nejstarších křídlech oken a event. zjiště-
ná barevnost bude komparována s nejstaršími barevnými vrstvami nátěru fasády. Výsledkem této kompilace 
by mělo být celkové koncepční řešení barevnosti vnějšího pláště objektu v celé jeho struktuře. 

 Plechové okenní parapety budou nahrazeny novými a povrchově upraveny nátěrem odpovídajícím 
barevnosti fasády. Žlaby a svody dešťové vody budou opraveny a ponechány v podobě přirozeně zoxydované 
mědi (viz návrh technologického postupu).
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rozměr špaleta Vnitřní okno mříž kování okenice Další poznámky

1. 113  x 155 Kazetová dřevěná               Nové --- nové repase respektovat stávající otvor

2. 113  x 155 Kazetová dřevěná Nové --- nové repase respektovat stávající otvor

3. 113  x 155 Kazetová dřevěná Repase --- nové repase

4. 113  x 155 Kazetová dřevěná Repase --- nové repase

5. 113  x 155 Kazetová dřevěná Repase --- nové repase větrací okénko – otvírání dovnitř

6. 113  x 155 Zděná Repase ano nové vně ---

7. 113  x 155 Zděná Repase ano nové --- větrací okénko – otvírání dovnitř

8. 113  x 155 Zděná Repase          zrušit nové vně ---

9. 113  x 155 Zděná nové - replika zrušit nové ---

10. 113  x 155 Zděná Repase zrušit nové vně ---

11. 87 x 133 Zděná nové - replika ano nové ---

12. 110 x 153 Zděná nové - replika zrušit nové ---

13. 90 x 50 Zděná Repase --- nové --- malé okno - WC, vnější nové s příčkou

14. 90 x 50 Zděná Repase --- nové --- malé okno - WC, vnější nové s příčkou

15. 110 x 175 Repase celého okna 
- na místě bez vysazení

Repase --- zachovat, očistit --- na místě bez vysazení, vyčistit a 
povrchově ošetřit parapety

16. 110 x 175 Repase celého okna 
- na místě bez vysazení

Repase --- zachovat, očistit --- na místě bez vysazení, vyčistit a 
povrchově ošetřit parapety

17. 113 x 155 Kazetová dřevěná nové --- nové repase respektovat stávající otvor

18. 125 x 200 Zděná Repase --- zachovat --- zachovat typ s větracím okénkem

19. 115 x 200 Zděná nové - replika --- nové --- zachovat typ s větracím okénkem

20. 125 x 200 Zděná Repase --- zachovat --- zachovat typ s větracím okénkem, 
vnější okno-zachovat typ kování 

21. 125 x 200 Zděná Repase --- zachovat --- zachovat typ s větracím okénkem, 
vnější okno-zachovat typ kování 

22. 125 x 200 Zděná Repase --- zachovat --- zachovat typ s větracím okénkem, 
vnější okno-zachovat typ kování 

23. 125 x 200 Zděná Repase --- zachovat --- zachovat typ s větracím okénkem, 
vnější okno-zachovat typ kování 

24. 125 x 200 Zděná Repase --- zachovat --- zachovat typ s větracím okénkem, 
vnější okno-zachovat typ kování 

Tabulka č. 1



25. 125 x 200 Zděná Repase --- zachovat --- zachovat typ s větracím okénkem, 
vnější okno-zachovat typ kování 

26. 125 x 200 Zděná Repase --- zachovat --- zachovat typ s větracím okénkem, 
obnovit systém kování s tyčí

27. 125 x 200 Zděná Repase --- zachovat --- zachovat typ s větracím okénkem, 
obnovit systém kování s tyčí

28. 125 x 200 Zděná Repase --- zachovat --- zachovat typ s větracím okénkem, 
obnovit systém kování s tyčí

29. 125 x 200 Zděná Repase --- zachovat --- zachovat typ s větracím okénkem, 
obnovit systém kování s tyčí

30. 125 x 200 Zděná Repase --- zachovat --- zachovat typ s větracím okénkem, 
zachovat systém kování

31. 125 x 200 Zděná Repase --- zachovat --- zachovat typ s větracím okénkem

32. 72 x 110 Zděná Repase --- zachovat --- zachovat typ s větracím okénkem

33. 125 x 200 Zděná Repase --- zachovat --- 2 nad sebou, atyp

34. 125 x 200 Zděná Repase --- zachovat --- 2 nad sebou, atyp

35. 55 x 95 Zděná Repase --- zachovat --- malé okénko, zachovat kování z 
vnějšího okna

36. 113 x 105 Zděná Repase --- nové --- koupelna – polovina atypu

37. 113 x 163 Zděná Repase --- nové --- atyp

38. 125 x 200 Zděná Repase --- zachovat --- zachovat typ s větracím okénkem

39. 72 x 110 zděná ponechat --- repase --- malé okénko,                                    
 repase vnějšího okna

40. Repase celého okna --- repase --- na místě bez vysazení

vnější okna:

všechna okna nová:  repliky stávajících
se zdvojeným 
sklem 



Příloha č. 2 – část B

Výměna oken a oprava pláště 

budovy Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl.

Současný stav a stanovení technologického postupu

Severozápadní	fasáda	(situace	je	podobná	i	na	severovýchodním	a	jihozápadním	průčelí)

současný	stav	–	omítky,	nátěry	–	(duben	2010):

silně degradované a odpadávající omítky a uvolňující se nátěry ve spodních partiích fasády 

(hlavní příčinou poškození je vzlínající vlhkost v kombinaci s  působením solí i spolu s vodou odstřikující od 
automobilů projíždějících v blízkosti objektu)

silně rozrušené a místně odpadávající omítky v partiích korunní římsy severozápadního průčelí v levé 
(východní) části fasády, v bezprostředním sousedství rizalitu

(hlavní příčinou poškození je zatékání vody v důsledku poškozeného okapu, případně lokálně i střešní krytiny)

Celoplošně degradovaný finální barevný nátěr

(výrazně změněná barevnost celé fasády, provedené při poslední opravě ve dvou valérech zelenkavého tónu)

současný	stav	–	okna	/dřevo,	nátěry/	–	(duben	2010):

vnější křídla /souvisejí se stávajícím tvaroslovím fasády/

dřevo oken ve většině případů silně degradované, často ve spojích rozvolněné, u oken v přízemí povětrnosti 
vystavené kytování kolem skleněných tabulek prakticky v plném rozsahu rozvolněné a již nefunkční

(okna vystavena extrémnímu působení povětrnostních vlivů)

vnitřní křídla v podstatně lepším stavu, u některých zachováno původní kování, někde i původní skla; 
některé části oken byly v minulosti opravovány (nové klapačky bez odpovídající profilace); okna východní 
části přízemí bývala špaletová – špaleta tvořená dřevěnými kazetami se dochovala pouze v několika málo 
případech; u zbývajících oken jsou boky a podhled výklenku nověji buď osazeny natíranými překližkovými 
deskami nebo mezi okenními rámy omítnuty; v celé východní části přízemí jsou dochovány vnitřní kazetové 
okenice, odpovídající profilací kazetám původních špalet; přízemní okna západní poloviny objektu jsou bez 
dřevěných kazet ve špaletách, plochy mezi vnějšími a vnitřními okny jsou omítnuty, v meziokenním prostoru 
jsou osazeny robustní mříže; okna prvního patra jsou v celém rozsahu bez dřevěných kazet ve špaletách, 
meziokenní prostor je pouze omítnut

 

plechování na podokenních římsách (patrně dodatečné, související s nejmladší opravou fasády) deformované, 
částečně neúplné, v ukotvení v okenních rámech na mnoha místech rozvolněné

(plechování vystavené opakovanému mechanickému namáhání)



současný	stav	–	vstupní	vrata	/dřevo,	nátěry/	–	(duben	2010):

vstupní vrata jsou novější, bez výraznějších defektů ve hmotě dřeva; spodní partie trpí, stejně jako omítky 
fasády odstřikující vodou se solemi z blízké vozovky; povrch byl v minulosti upravován transparentním 
lakem

Způsob a technologie opravy

	 parciální	rekonstrukce	omítek	a	jejich	finální	barevná	úprava:

- vytvoření horizontální izolace vůči vzlínající vlhkosti po celém obvodu objektu injektáží na bázi 
silikonového  mikroemulzního krému 

- odstranění stávajících omítek na severozápadním, severovýchodním a jihovýchodním průčelí až na 
zdivo po nadokenní římsu (výška cca 2,5 - 3 m)

- všechny odstraňované prvky budou nejprve detailně fotograficky dokumentovány, u profilů, které 
budou úplně odstraňovány, je třeba počítat s jejich zakreslením, okótováním, případně sejmutím profilu 
pro zhotovení šablon; 

- odstranění degradovaných omítek v části korunní římsy severozápadního průčelí 

- odstranění lokálně rozrušených a uvolněných partií omítek na zbývající ploše fasády;

- mechanické odstranění lokálně rozvolněných barevných vrstev nátěrů fasády; hloubkové vyčištění 
spár zdiva

- izolace soklu cementovou izolační stěrkou síranovzdornou 2mm do výše parapetu oken
- omítnutí zdiva ve spodních částech fasády sanační omítkou (vlastnosti omítky odpovídající směrnici 

WTA 2-2-91) 

- zednické vyspravení defektů v ostatních plochách vápennou omítkou (pojenou hašeným bílým 
vzdušným vápnem – kvalitní odleželou vápennou kaší)

- vytažení odpovídajícího profilu chybějící části korunní římsy vápennou omítkou (stejná kvalita jako 
ve výše uvedeném bodě)  

- finální barevné nátěry fasády nátěrovým systémem s vodoodpudivými vlastnostmi a vysokou odolností 
vůči stárnutí  

- obnova kamenného ostění vstupních vrat nebude součástí dodávky (konzervace a restaurování bude 
provedeno zadavatelem – UPCE FR)

- celková barevnost fasády bude řešena ve dvou valérově odlišných tónech stejného barevného základu; 
konkrétní barva fasády bude řešena na základě výsledků sondážního průzkumu ve vrstvách stávajících 
nátěrů, snahou bude objevit nejstarší barevné pojednání fasády vztahující se k dnešní podobě fasády a 
jejího tektonického a plastického členění; lze předpokládat, že i starší barevnost bude zřejmě sledovat 
stejný vzorec rozbarvení, tzn. dvoubarevné pojednání fasády, kde aktivní prvky jsou světlejší a pasivní 
prvky, včetně lizénových rámů a dekorativních klenáků o řád tmavší; 

- vnější plechové parapety – osazení nových s nátěrem odpovídajícím barevnosti ploch fasády



okna

- rekonstrukce všech vnějších křídel fasády v podobě pokud možno co nejvěrnější kopie oken 
stávajících (včetně profilace), tzn. křídla otevírající se ven, osazení do líce fasády, materiálem bude 
měkké dřevo (borovice), barevný nátěr; osazení tepelně a zvukově izolujícími dvojskly; osazení rámů 
účinným těsněním; opatření jednotabulkovými větračkami; v přízemí připravenost pro EZS; využití 
dochovaného originálního kování, případně zhotovení replik;    

- u vnitřních křídel dle tabulky č. 1: 

a) repase křídel, osazení těsnění v rámech, příp. zhotovení dodatečného odvětrávání meziokenního 
prostoru (po poradě se specializovanými odborníky), využití originálního kování, případně zhotovení 
replik; 

b) rekonstrukce všech oken v podobě věrné kopie oken stávajících, s využitím originálního kování 
nebo zhotovení jeho replik;  

      -     barevnost nátěrů bude volena v souvislosti s barevností fasády, materiál bude použit co nejodolnější,  
 vlastnímu barevnému nátěru vnějších křídel bude předcházet technologicky odpovídající penetrace  
 dřeva zajišťující jeho větší odolnost vůči vlhkosti; použité nátěry budou na bázi lněného oleje resp.  
 lněné fermeže

vnitřní	kazetové	okenice

- repase stávajících se zachováním původního kování; barevný nátěr odpovídající barevnosti nátěrů 
oken;

	

vnitřní	parapety

- repase dochovaných, rekonstrukce chybějících formou kopie; barevný nátěr odpovídající barevnosti 
nátěrů oken;

vstupní	vrata

- mechanické očištění povrchových nečistot, vrstvy stávajícího transparentního laku ztenčeny na 
minimum (chemicky); drobné mechanické defekty budou vytmeleny a dřevo opatřeno penetrací 
zvyšující odolnost dřeva proti působení vlhkosti; spodní hrana vrat bude osazena průběžným kartáčem 
omezujícím v zimních měsících pronikání nejchladnějšího vzduchu do průjezdu; alespoň částečně 
by přímému působení odstřikující vody z vozovky mohlo zabránit osazení spodní části vrat pásem 
mosazného plechu vysokého cca 20 cm; barevnost finálního, maximálně odolného nátěru vrat bude 
koncipována v souvislosti se zvolenou barevností fasády, případně bude určena na základě průzkumem 
zjištěné barevnosti protějších vrat průjezdu a nebude nutně muset odpovídat barevnosti nátěru oken  

     



Příloha č. 2 – část C

Výměna oken a oprava pláště – FR Litomyšl

Technická specifikace zakázky

1. výměna oken včetně montáže

- typ okna:              špaletové, dřevěné z masivu

vnější okenní křídla – tabulková, zdvojené sklo

vnitřní okenní křídla – tabulková, jednoduché sklo

- typ špalety:            a) kazetová, dřevěná

b) zděná

- rozměry okna:            dle tabulky –   tabulka č. 1

šíře špalety – 30 cm

- materiál:   masivní dřevo – borovice

- barevnost:   penetrace, fermež + olejový nátěr 

- sklo:   venkovní křídla oken – vakuované dvojsklo

 vnitřní křídla oken – jednoduché sklo – v maximální možné míře   
 ponechat stávající historické sklo

- další prvky:  parapety – nové  (repliky původních)  

-     okenice - repasovat

-     mříže – dle tabulky č. 1

-     kování - dle tabulky č. 1 – část A, obr. III/1-2

-     okapnice – natřený plech

-     do vnějších okenních křídel provést přípravu pro instalaci EZS 

- půdorys oken  obr. II

2. a)  Oprava pláště - fasáda

- odstranění degradovaných omítek v části korunní římsy zasažené dešťovou vodou;
- odstranění lokálně rozrušených a uvolněných partií omítek na zbývající ploše fasády;
- mechanické odstranění lokálně rozvolněných barevných vrstev nátěrů fasády (suchou cestou, 

mokrou cestou); hloubkové vyčištění spár zdiva (suchou cestou, mokrou cestou); 
- odstranění stávajících omítek do výše 1 – 2 m dle nákresu – část A, obr. IV/1-3      

- dodatečná horizontální hydroizolace přední fasády a souvisejících částí bočních fasád - injektáž 
silikonovým krémem do spáry zdiva dle směrnice 4-4-04 Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti

- Vyrovnání soklového zdiva do líce rychletuhnoucí cementovou maltou (vyplnění spár)



- izolace soklu cementovou izolační stěrkou síranovzdornou 2mm do výše parapetu oken
- Omítnutí očištěného zdiva sanační omítkovou skladbou dvojvrstvou

- Štuková omítka hladká – vrstva na jádrové sanační omítce

- Rekonstrukce profilace fasády

- vytažení odpovídajícího profilu chybějící části korunní římsy štukatérskou maltou; 

- finální barevné nátěry fasády nátěrovým systémem pravé silikonové barvy, na silikonovou penetraci 
fasády

- celková barevnost fasády bude řešena ve dvou valérově odlišných tónech stejného barevného 
základu 

- vnější plechové parapety – osazení nových s nátěrem odpovídajícím barevnosti ploch fasády 
 

b)  Oprava pláště - vrata:

- 	vstupní	vrata: 

mechanické očištění povrchových nečistot, vrstvy stávajícího transparentního laku ztenčeny na 
minimum (chemicky); drobné mechanické defekty budou vytmeleny a dřevo opatřeno penetrací 
zvyšující odolnost dřeva proti působení vlhkosti; spodní hrana vrat bude osazena průběžným 
kartáčem omezujícím v zimních měsících pronikání nejchladnějšího vzduchu do průjezdu; alespoň 
částečně by přímému působení odstřikující vody z vozovky mohlo zabránit osazení spodní části 
vrat pásem mosazného plechu vysokého cca 20 cm; barevnost finálního, maximálně odolného 
nátěru vrat bude koncipována v souvislosti se zvolenou barevností fasády, případně bude určena na 
základě průzkumem zjištěné barevnosti protějších vrat průjezdu a nebude nutně muset odpovídat 
barevnosti nátěru oken  

- vrata	–	dvůr:

- repase, zachování zbylého originálního kování, scházející kování bude nahrazeno replikami;                                                                                                                                
odstranění vrstev nátěrů (chemicky, tepelně), při této příležitosti bude proveden sondážní průzkum 
a zjištěna originální barevnost; drobné mechanické defekty budou vytmeleny a dřevo opatřeno 
penetrací zvyšující odolnost dřeva proti působení vlhkosti; spodní hrana vrat bude osazena 
průběžným kartáčem omezujícím v zimních měsících pronikání nejchladnějšího vzduchu do 
průjezdu; osazení spodní části vrat pásem mosazného plechu vysokého cca 20 cm; barevnost 
finálního, maximálně odolného nátěru vrat bude shodná s barevností vstupních vrat vedoucích z 
ulice  

- natřena budou i malá vrátka na JV straně fasády


