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1.	Identifikační	údaje	
	

Název	stavby:	
Obnova	fasád	věže	nízkého	zámku	v	Plumlově	
	
Stavebník:	
město	Plumlov,		
Rudé	armády	302	,	Plumlov,	79803	
Ing.	František	Kocourek,	vedoucí	hospodářsko‐správního	odboru	
e‐mail:	kocourek@mestoplumlov.cz	
	
Projektant:	
Ing.	arch.	Jan	Dohnal,	autorizovaný	architekt	ČKA	03	256	
tř.	Svobody	20,	Olomouc,	77200	
e‐mail:	jenadohnal@seznam.cz		
	
architektonické	a	technické	řešení	 	 Jan	Dohnal	
materiálová	analýza	omítek	 	 Karol	Bayer	
rozpočet	 	 Marie	Puhačová	
	
Stupeň	dokumentace:	
Dokumentace	pro	ohlášení	stavby		
	
Charakteristika	stavby:	
Udržovací	práce	
	
Účel	stavby:	
Obnova	fasád	navazující	na	rekonstrukci	střechy	
	

2.	Údaje	o	území	a	pozemku	
Kat.	území:		 	 Plumlov,	721964	
Obec:	 	 	 Plumlov,	589896	
Budova	na	parcele:		 čp	99	
Parcela	č.:		 	 971	
Druh	pozemku:		 zastavěná	plocha	a	nádvoří	
Způsob	ochrany:		 nemovitá	kulturní	památka,	37405/7‐5689	
Vlastník:			 	 Město	Plumlov,	Rudé	armády	302,	Plumlov,	798	03	
	

3.	Výchozí	podklady	a	průzkumy	
- fotografie	a	mapy	(web,	2011)	
- Zámek	Plumlov,	koncepce	památkové	obnovy	(Girsa	AT	s.r.o,	2009)	
- Plumlov	 –	 nízký	 zámek,	 celková	 oprava	 střešní	 konstrukce,	 2.	 etapa	 (S	 projekt	 plus	 a.s.,	

1999)	
- Nízký	zámek	Plumlov,	oprava	krovu,	4.	část	(OK	Pyrus,	s.r.o.,	2010)	
	

4.			Informace	o	splnění	požadavků	DOSS	
Projektová	 dokumentace	 	je	 navržena	 v	souladu	 s	podmínkami	 stanovenými	 v	závazných	
stanoviscích	DOSS,	zejména	na	úseku	památkové	péče.	
	

5.			Informace	o	dodržení	OTP	
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Vyhláška	č.	268/2009	Sb.	o	obecných	technických	požadavcích	na	stavby	byla	splněna	v		rozsahu	
umožněném	zákonem	o	státní	památkové	péči	č.	20/1987	Sb.	
	

6.		Údaje	o	splnění	územního	plánu		
Podmínky	územního	plány	jsou	splněny.	
	

7.			Vazby	na	související	stavby	
Předmětná	oprava	je	vyvolána	paralelní	realizací	související	stavby:	Nízký	zámek	Plumlov,	
oprava	krovu	a	střešní	konstrukce,	rozdělené	do	několika	samostatných	etap.	
	 	

8.			Lhůta	a	postup	výstavby	
Předpokládané	zahájení																						 4/2012	
Předpokládané	ukončení	 	 6/2012	
Stavba	bude	realizována	v	jedné	etapě.	
	

9.			Statistické	údaje	
Řešená	plocha	fasády:			 	 60	m2	

	
	
	
	
Vypracoval	v	Olomouci,	01/2012	

	 	

	

Ing.	arch.	Jan	Dohnal	

autorizovaný	architekt	ČKA	03	256	
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1.	Charakteristika	a	členění	stavby		
Předmětem	dokumentace	je	obnova	fasád	věže	nízkého	zámku	v	Plumlově.	Vzhledem	
k	charakteru	věže	se	jedná	pouze	o	plochy	v	úrovni	třetího	podlaží,	vystupujícího	nad	střešní	
rovinu.	Součástí	prací	bude	rekonstrukce	římsy,	obnova	omítek	a	obnova	výplní	otvorů.	
Obnova	fasád	je	vyvolána	a	souvisí	zejména	s	opravami	souvisejících	krovů	a	střech	(severní	
křídlo	nízkého	zámku,	krov	věže)	a	bude	provedena	paralelně	s	prací	na	nich.	
	
2.	Popis	stávajícího	stavu	
Nad	 průjezdem	 v	severním	 křídle	 nízkého	 zámku	 v	Plumlově	 je	 vystavěna	 věž	 čtvercového	
půdorysu.	 Hranol	 věže	 prochází	 půdním	 prostorem	 pod	 mansardovým	 krovem	 a	 symetricky	
vystupuje	 nad	 jeho	 horní	 střešní	 rovinu	 třetím	 podlažím,	 na	 kterém	 je	 nasazena	 jeho	 vlastní	
dvoupodlažní	stanová	střecha	doplněná	osmibokou	lucernou,	makovicí	a	korouhví.	Mansardová	
střecha	je	kryta	bobrovkou	na	hustém	laťování	a	dolní	patro	střechy	věže	břidlicí.	 	Klempířské	
prvky	(oplechování	lucerny	a	věže	nad	ní	aj.)	jsou	provedeny	ze	Zn	a	FeZn	plechu,	akcenty	jsou	
zlacené.	
Průčelní	 fasády	 věže	 mají	 proporce	 mírně	 stlačeného	 čtverce,	 boční	 fasády	 mají	dolní	 hranu	
tvořenou	 štítem	 sedlové	 střechy	mansardového	 krovu.	 Fasády	 jsou	 na	 střechu	 věže	 napojeny	
vysazenou	korunní	římsou,	která	je	uprostřed	obou	průčelí	přizvednuta	ve	tvaru	kruhové	úseče	
navazující	 na	 ciferník.	 V	souvislosti	 s	nedávnou	 rekonstrukcí	 střechy	 věže	 došlo	 i	 k	obnově	
ciferníku	a	rekonstrukci	římsy	v	pozměněné	podobě,	resp.	ztrátě	jejího	štukového	profilu.	
Obě	 průčelí	 jsou	 uprostřed	 prolomena	 segmentově	 překlenutými	 otvory,	 do	 kterých	 jsou	
v	rámové	zárubni	osazeny	dvoukřídlé	výplňové	dveře	doplněné	vyhlídkovými	okenními	křídli	a	
kováním	(obrtlíky,	knoflíkové	zástrčky	se	skobou,	závěsy	s	kuželkou,	lavičníky).		
Fasáda	 je	 nahozena	 vrstvenou	 hlazenou	 omítkou	 s	plastickým	 architektonickým	 členěním	
taženými	 štukovými	 prvky	 (nárožní	 rustika,	 pilastry,	 šambrána,	čabrakový	 parapet,	 korunní	
římsa)	a	se	souvrstvím	monochromních	nátěrů	(cihlově	červený,	okrový,	zelený).	 	Omítky	 jsou	
dochovány	v	různém	technickém	stavu	od	soudržných,	přes	 lokálně	odpojené	a	zerodované	až	
po	 úplnou	 absenci	 (římsa).	 Podrobná	 charakteristika	 stratigrafie	 viz	 samostatný	 materiálový	
průzkum.	Napojení	 fasády	věže	na	 střechu	 je	 řešeno	pouhým	přetažením	omítky	přes	 krytinu	
bez	oplechování.	
Do	severního	průčelí	jsou	druhotně	vkotveny	novodobé	železné	prvky:	madla,	držáky	žerdě	aj.	
	
3.		Architektonické	řešení	
Přestože	 budou	 fasády	 věže	 obnoveny	 nezávisle,	 jsou	 nedílnou	 součástí	 kompozice	 celého	
nízkého	zámku	a	architektonické	řešení	musí	být	proto	podřízeno	koncepci	obnovy	všech	fasád.	
Z	hlediska	památkové	metodiky	bude	uplatněna	tzv.	konzervativní	obnova,	tedy	celková	oprava	
konstrukce	 bez	 zvláštních	 restaurátorských	 nároků	 a	 rehabilitačních	 ambicí,	 avšak	
technologicky	 a	 materiálově	 kompatibilním	 způsobem.	 Výjimkou	 bude	 korekce	 (přezdění	 a	
rekonstrukce)	 nevhodně	 rekonstruované	 korunní	 římsy	 a	 odstranění	 novodobých	 železných	
prvků.		
Provizorní	 barevné	 řešení	 bude	 vzhledem	 k	nutnému	 budoucímu	 ujednocení	 s	úpravou	
ostatních	fasád	nízkého	zámku	zvoleno	neutrální.	
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4.	Stavebně	–	technické	řešení		
	
Zdění	
Ze	severního	průčelí	budou	odstraněny	druhotně	osazené	železné	prvky	 (madla,	držáky	žerdí,	
kostra	 lávky)	 a	 novodobé	 maltové	 výplně	 kaveren	 tak,	 aby	 nedošlo	 k	poškození	 stávajících	
dochovaných	okolních	omítek	a	nátěrů.		
Bude	odstraněno	oplechování	kruhové	části	římsy	nad	ciferníkem	a	nová	římsa	bude	rozebrána.	
Zdící	materiál	bude	očištěn	a	připraven	pro	druhotné	použití.		
Bude	provedeno	přeměření	vysazení	okapu,	zhotovena	jedna	šablona	pro	tažení	štuku	korunní	
římsy	 a	 druhá	 pro	 kontrolu	 správného	 vysazení	 římsového	 zdiva.	 Obloukové	 prohnutí	 římsy	
v	místě	nad	ciferníkem	bude	soustředné	s	ciferníkem.			
Partie	 lokálních	 poruch	 zdiva	 (rozvolnění,	 zerodovaný	 zdící	 materiál,	 kaverna,	 atd.)	 budou	
upraveny	 individuálně	dle	 instrukcí	projektanta	na	místě:	např.	překrytí	omítkou,	proškrábání	
spár	a	vyplnění	maltou,	vysazení	a	přezdění,	doplnění	atd.		
Předpokládá	se,	že	zapravení	otvorů	po	osazení	mechanismu	ciferníku	budou	zajištěno	v	rámci	
předchozí	etapy	(rekonstrukce	střechy	věže),	v	opačném	případě	k	tomu	dojde	nyní.	
Úpravy	 budou	 provedeny	 ze	 starších	 kvalitních	CP	 P20‐25	 (tj.	 vyrobených	 cca	 do	 r.	 1935)	 na	
MVC.		
	
Střecha	
Nově	 vyzděné	 oblouky	 římsy	 budou	 překryty	 FeZn	 plechem	 tl.	 0,7	 mm	 a	 případná	 lokálně	
demontovaná	 břidlová	 krytina	 osazena	 na	 původní	 místo	 v	plynulé	 návaznosti	 na	 dochovaný	
klad.		
	
Truhlářské	konstrukce	
Stávající	2ks	dř	dvoukřídlých	dveří	s	výplňovými	křídli,	vyhlídkovými	okénky,	rámovou	zárubní	
a	 typovým	 i	 kovaným	 kováním	 (obrtlíky,	 závěsy,	 zástrčky,	 lavičníky)	 budou	 demontovány,	
repasovány	(předpokládá	se	výměna	spodních	částí	vlysů	a	výplní)	a	osazeny	na	původní	místa.	
Vnější	dř	parapetní	desky	budou	rekonstruovány.	
Úpravy	budou	provedeny	ze	dřeva	odpovídajícího	originálu,	v	případě	parapetů	z	trvanlivějšího	
materiálu	(DB),	spojovaného	tradičními	způsoby	(čepování	a	plátování	aj.).	
Truhlářské	 prvky	 budou	 provedeny	 z	řeziva	 odpovídajícího	 originálu,	 v	případě	 parapetů	
trvanlivějšího	 (DB),	 I.	 jakostní	 třídy,	 vlhkosti	 15‐20%.	 Prvky	 budou	 impregnovány	
transparentním	fungicidním	a	insekticidním	nátěrem	dle	ČSN	49	0600‐1	A	EN	335‐1,	EN	335‐2	
pro	 třídu	 ohrožení	 3.	 	 Prvky	 budou	 z	vnější	 strany	 opatřeny	 tenkovrstvým	 krycím	 nátěrem	
v	původním	odstínu	(okr),	z	vnitřní	strany	penetrovány	napouštěcí	lněnou	fermeží.		
Odstíny	budou	určeny	a	odsouhlaseny	projektantem	na	předložených	vzorcích.		
	
Omítky	a	štuky	
Obnova	omítek	bude	prováděna	kvalifikovanými	štukatéry	ve	spolupráci	s	restaurátorem	maleb	
viz	malby.	
Relikty	stávajících	tažených	(krčky	pilastrů,	okenní	šambrány,	okenní	parapet)	a	modelovaných	
(okenní	klenák,	nárožní	 rustika,	pilastry,	 lamberkýn)	štukových	prvků	a	podkladní	konstrukce	
pro	štukové	prvky	rekonstruované	(korunní	římsa)	budou	detailně	rozměřeny.		
Novodobé	sádrové	a	 cementové	omítky	a	původní	omítky	nezachranitelně	zerodované	omítky	
budou	 odstraněny.	 Zachranitelné	 části	 omítek	 budou	 očištěny	 a	 konsolidovány	 (podtmelení	
soudržných	odpojených	ker).	Penetrace	erodovaného	materiálu	konsolidanty	se	neuvažuje.	
V	partiích	 bez	 dochovaných	 omítek		 dojde	 k	očištění	 zdiva,	 proškrábání	 spár	 a	 rekonstrukci	
dvouvrstvých	 hladkých	 omítek	 z	 MV	 navazujících	 na	 charakter	 dochované	 úpravy	 (materiál,	
provedení).	 Chybějící	 štukové	 prvky	 budou	 restaurovány,	 resp.	 rekonstruovány	 dle	 předem	
připravených	šablon	a	in	situ	vytvořených	forem.	
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Přes	 odlišnost	 řešení	 vizuálně	 problematických	 novodobých	 okolních	 úprav,	 bude	 napojení	
fasád	na	pálenou	krytinu	mansardové	střechy	provedeno	v	podobě	plně	respektující	dochovaný	
stav,	tj.	bez	oplechování,	pouhým	přetažení	omítkového	návalku	přes	krytinu.		
	
Složení	 malty	 bude	 vycházet	 z	materiálového	 průzkumu	 stávajících	 omítek.	 (Pozn.:	 úkolem	
cementu	jako	hydraulické	složky	ve	„vápenné“	maltě	je	pouze	nastartování	tvrdnutí	malty,	není	
třeba	ho	„pro	jistotu“	přidávat	více.	Dodržení	poměrů	je	naopak	nezbytné	pro	vlastnosti	malty	‐	
pružnost,	vizuální	kvalita,	prodyšnost	atd.).	Předpokládaná	složení:	

	
 Malta	vápenná	MV	na	omítku	připravovaná	z	objemových	dílů	(odměření	např.	fankou):	

1	díl	cementu		+	12	dílů	vápenné	kaše	+	25‐30	dílů	písku		
(tj.	poměr	pojivo	:	plnivo	=	1:2,1,	cement	2,3%)	

	
 Malta	nastavená	MVC	na	běžné	zdění:	

připravovaná	 dle	 požadované	 pevnosti	 v	tlaku	 označené	 písmenem	 M	 a	 číslem	
vyjadřujícím	pevnost	v	tlaku	v	N/mm2	(např.	MVC	M	5,0	atd.)	
1	díl	cementu		+	1	díl	vápenné	kaše	+	6	dílů	písku		
(pojivo	:	plnivo	=	1:2,3,	cement	2,8%)	

	
Vápenná	kaše	
- hustota	kaše	1l	=	1,4	kg	(konzistence	změklého	másla,	po	vyklopení	drží	tvar)	
- při	hašení	nezhašeného	vápna	nechat	odležet	co	nejdéle	(min.	1	rok	a	více)	
- při	výrobě	z	hydrátu	např.	100	l	vody	a	50	kg	hydrátu	míchadlem	„šlehat“	(aktivovat)	při	cca	

1200	ot.	po	dobu	cca	15	min.	Potom	nechat	ustát,	vodu	slít	na	další	opakování	a	kaši	nechat	
odležet	1‐2	týdny	před	použitím	

	
Cement	
- portlandský	cement	bílý	325		
- míra	nastavení	vápenné	malty	cementem	cca	3%	z	celkového	objemu	plnivo	+	pojivo		
	
Písek	
- spojitá	křivka	zrnitosti,	 frakce	zvolena	dle	původních	omítek	na	stavbě.	Předpoklad	 fr.	0‐6	

mm	jádrová	a	jednovrstvá	omítka	(horní	frakce	1/3	tl.	omítky),	0‐2	mm	štukové	omítky,	0‐
0,5	mm	štuk		

- písek	oblý	říční	a	ostrohranný	kopaný	smíchaný	na	podíl	 jílových	částí	do	3%	(předpoklad	
1:1)	do	MV,	MVC	
	

Voda	
- malta	co	nejsušší.	Při	běžné	vlhkosti	písků	a	správném	míchání	malty	z	vápenné	kaše	by	se	

v	podstatě	nemusela	voda	přidávat,	nebo	jen	nepatrně	podle	vlhkostí	písků	
	
Malba	
Bude	proveden	operativní	restaurátorský	průzkum	a	konzervace	dochovaných	částí	ruční	malby	
v	oblasti	průčelí	skrytých	pod	ciferníky.	
Stávající	 minerální	 nátěr	 bude	 omyt	 tlakovou	 vodou	 a	 mechanicky	 očištěn.	 Na	 fasády	 bude	
aplikován	vápenný	 fasádní	systém	s	barvou	do	3%	modifikovanou	organickými	přísadami,	bez	
obsahu	 titanové	 běloby	 dlouhodobě	 ověřený	 tuzemskou	 památkovou	 péčí	 (Porokalk,	 Aqua,	
obnova	staveb	s.r.o)	ve	složení	bílý	podnátěr	a	svrchní	nátěr	ve	vhodném	provizorním	odstínu.		
Předpokládá	 se	 budoucí	 sjednocení	 barevné	 úpravy	 fasád	 věže	 s	úpravou	 ostatních		 fasád	
nízkého	zámku,	realizované	na	základě	komplexního	návrhu	obnovy.		
Konstrukce	 budou	 vzorkovány	 a	 předloženy	 projektantovi	 a	 orgánu	 památkové	 péče	
k	odsouhlasení.		
	



Obnova	fasád	věže	nízkého	zámku	v	Plumlově	
Technická	zpráva	

 

 4

5.	Požadavky	na	provádění	
	
Pokyny	pro	koordinaci	stavebních	objektů:	
Obnova	 fasád	 věže	 organizačně	 a	 konstrukčně	 souvisí	 s	 další	 stavbou	 –	 přilehlou	 opravou	
mansardové	střechy	nízkého	zámku.		
Vzhledem	 k	nutnosti	 permanentní	 ochrany	 objektu	 proti	 poškození	 deštěm,	 je	 navržen	
následující	postup	prací:	
 demontáž	stávající	střechy	
 sanace	krovů			
 oplachtování	a	zřízení	lešení		
 obnova	fasád	
 rekonstrukce	střechy	

a	paralelní	úprava	napojení	omítek	na	krytinu,	nátěr	a	demontáž	lešení	
	

Pokyny	pro	zachování	památkových	hodnot:	
Hodnota	 stavby	 vyvolává	 požadavky	 na	 profesionální	 a	 disciplinovaný	 přístup	 všech	
zúčastněných,	pro	vyloučení	nevratných	diletantských	zásahů:	
 odborná	kvalifikace	a	zkušenosti		‐	u	každého	rozhodujícího	účastníka		
 vysoká	řemeslná	úroveň	zpracování	(v	tradičním	stavitelství	běžná)	
 kázeň	 při	 dodržování	 projektu	 a	 pokynů	 projektanta	 a	 restaurátorů	 (technologických,	

materiálových	aj.)	
 neměnnost	složení	pracovních	týmů	zaškolených	na	jednotlivé	úkony	
 provádění	 po	 dílčích	 pracovních	 etapách	 vysvětlených	 a	 odsouhlasených	 projektantem	 na	

kontrolních	dnech	(pro	vyloučení	nevratných	poškození)	
 vzorkování,	 tj.	 provedení	 jednotlivých	 prací	 v	plném	 rozsahu	 až	 na	 základě	 odsouhlasení	

vzoru	projektantem		
 povinnost	 konzultace	 nejasností	 (co	 není	 jednoznačně	 určeno,	 musí	 být	 projektantem	

odsouhlaseno)	
	
Pokyny	pro	omítání:	
Příprava	omítek:	
 malta	bude	připravovaná	tradičním	způsobem	na	staveništi	
 míchání	 nejlépe	 2x	 s	 odležením,	 tj.	 hromadně	 připravit	 větší	 množství	 malty	 bez	

hydraulického	pojiva	(cementu)	a	nechat	ji	bez	přístupu	vzduchu	v	maltnici	(dobře	zhutněné	
a	 zakryté	 hromadě).	 Následně	 dle	 potřeby	 odebírat,	 přidat	 cement,	 dobře	 rozmíchat	 a	
používat	

 míchání	co	nejdelší	(min.	15.	min),	nejlépe	v	horizontální	míchačce.	Alt.	ve	spádové	míchačce	
nejdříve	bokem	ztekutit	vápennou	kaši	ponorným	míchadlem	na	vrtačce	(bez	přidání	vody),	
pak	doplnit	min.	množství	vody,	písek	a	míchat	v	míchačce	až	se	po	delší	době	začne	malta	
převalovat.	(lze	si	pomoct	vložením	několika	velkých	kamenů	do	bubnu	míchačky,	kameny	
pomáhají	maltu	hutnit	a	roztírat)	
	

Sanace	omítek	a	omítání:	
 odstranění	degradovaných	a	silně	nesoudržných	omítkových	ker	na	stabilní	podklad	(„dutý	

zvuk“	u	vápenných	omítek	není	závada).	Ometení	a	omytí	povrchu	vodou	pod	malým	tlakem,	
v	případě	režného	zdiva	také	měkkým	kartáčem	nebo	koštětem	

 injektování	od	podkladu	odpojených	omítkových	vrstev,	resp.	vytmelení	trhlin	štukem	z	MV.	
Po	 doplnění		 omítkami	 navazujícími	 na	 charakter	 dochované	 úpravy	 (frakce	 plniva,	
provedení)	přebroušení	rozhraní	materiálů	(např.	pemzou),	případně	přetmelení	

 důkladné	 provlhčení	 zdiva	 (např.	 den	 předem)	 a	 pak	 těsně	 před	 omítáním	 nebo	 jinou	
úpravou	
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 v	případě	 nutnosti	 provedení	 podhozu	 z	řidší	 MVC	 stejného	 složení	 jako	 vlastní	 omítka.	
Podhoz	 	 je	 křížový,	 tvořící	 na	 stěně	 řídké	krupičky,	 ne	 souvislou	 vrstvu.	 Vlastní	 omítka	 se	
provádí	až	podhoz	zavadne	(několik	hodin	až	1den)		

 v	případě	hladkých	dvouvrstvých	omítek	provedení	omítníků	a	zatření	štukového	povrchu	tl.	
4	mm	do	nezaschlé	vrstvy	jádra		

 provádění	při	teplotách	od+8	do+25°C	(tradice	je	od	sv.	Jiří	24.4	do	sv.	Václava	28.9),	nutno	
stínit	proti	přímému	slunci	(riziko	promrznutí	a	odpadnutí,	resp.	smrštění)	

	
Ošetřování	omítek:	
 dotahování	smršťovacích	trhlin	
 v	průběhu	 zrání	 omítky	 periodicky	 vlhčit	 jemným	 postřikem	 vodou	 (např.	 malířskou	

štětkou)	nebo	vodní	mlhou	(rozprašovač)	pro	úplnou	karbonataci	vápna.	První	vlhčení	až	po	
prvním	vyschnutí	(několik	dní	po	nanesení),	2	týdny	1x	denně,	další	1	měsíc	1x	týdně	

	
Pokyny	pro	malování:	
Provedení	 malby	 vyžaduje	 přísné	 dodržení	 technologie,	 proto	 bude	 předcházet	 instruktáž	 a	
seznámení	se	s	pokyny	výrobce.	 	Podklad	bude	dobře	navlhčen.	Eventuelní	vysprávky	ve	štuku	
nesmí	být	viditelně	vlhké.	Hrany	budou	oblepeny.	První	nátěr	bude	proveden	bílou	základovou	
barvou,	 zředěnou	 v	poměru	 1:1,	 rozetřenou	 do	 co	 nejtenčí	 plochy	 (směr	 nátěru	 libovolný).	
Nechá	se	min.	24h	vyzrát.	
Vrchní	 nátěr	 bude	 proveden	 barevně	 tónovanou	 barvou.	 Snížení	 kryvosti	 bude	 dosaženo	
zředěním.	 Ředění	 bude	 prováděno	 ve	 stálém	 poměru	 cca	 5dílů	 barvy	 :	 1díl	 voda,	 ne	 však	 do	
zásoby.	
Natírá	se	kulatou	zednickou	nebo	hranatou	štětkou	s	obroušeným	vlasem	na	cca	6	cm,	namáčí	se	
jen	špička	cca	2	cm.	Do	pracovní	nádoby	(kýblu)	se	dává	málo	předem	připravené	barvy	tj.	cca	
50‐60	mm.	Natírá	se	malým	stejnosměrně	krouživým	pohybem.	Postupuje	se	směrem	zešikma	
odshora	dolů.	Natírá	se	rychle	v	několika	lidech	najednou,	vždy	„do	mokrého“,	protože	se	nesmí	
nechat	zaschnout	kraje	(min.	rychlost	cca	2	m2/min).	Na	případně	vynechané	místo	se	nevrací!		
Hotový	nátěr	se	2x	po	24	h	ošetřuje	rozprašováním	vody	pro	úplné	zkarbonování	vápna.	
Konstrukce	budou	vzorkovány	a	předloženy	projektantovi	k	odsouhlasení.		
	
Vypracoval	v	Olomouci,	01/2012	

	

	

Ing.	arch.	Jan	Dohnal	

autorizovaný	architekt	ČKA	03	256	
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