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V roce 2016 byly restaurovány fasády renesančního městského domu čp. 545 ve 
Slavonicích. Studenti II. ročníku v rámci letní praxe restaurovali boční fasádu, na které 
se nacházely renesanční obdélníkové bosáže ze 16. století. Ty byly skryté pod mnoha 
vrstvami druhotných omítek a nátěrů. Po jejich odstranění se ukázalo, že se původní 
renesanční sgrafitová bosáž dochovala v podstatě v celé ploše fasády. Některé dru-
hotné nátěry byly velmi dobře propojené s povrchem původních sgrafit. Vzhledem k 
tomu, že nátěry nebyly v zásadě esteticky rušivé, bylo rozhodnuto je na povrchu pone-
chat. Na kamenném ostění okna byly nalezeny fragmenty červené barvy z původního 
rámování.

Stav sgrafit byl relativně dobrý, místy byly v omítce dutiny. Mezi problémové části 
patřila nárožní část. Na horní části nároží došlo ke statickému pohybu zdiva, který 
způsobil trhliny a ztrátu původní omítkové vrstvy. Ve spodní části, která je nejvíce 
exponovaná povětrnosti, byly nátěry na povrchu ztvrdlé. To bylo patrně zapříčiněno 
sulfatizací. Omítka pod tvrdými nátěry byla naopak nesoudržná. 

V rámci restaurátorského zásahu byl proveden mechanický odkryv původních 
omítek, injektáž dutin v omítce, injektáž statických trhlin a povrchové zpevnění kombi-
novaným užitím etylsilikátu a vápenné nanosuspenze. Tmelení bylo provedeno vápen-
ným tmelem (u jádrových omítek modifikovaným NHL). Do tmelů byly za čerstva vyryty 
linie bosáží. Retuše byly provedeny modifikovanými vápennými barvami. Soklové par-
tie budou rekonstruovány v následujícím roce.
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