Renesanční skvost
– fasáda zámku Doudleby
Orlické podhůří, kraj Boženy Němcové, Aloise Jiráska, Františka Ladislava
Heka (F. L. Věka), kraj spojovaný především s obdobím konce 18. a počátku
19. století, s obdobím českého národního obrození. Tehdy šlo hlavně o uchování a rozvoj českého jazyka, o svobodu lidského myšlení. V nadsázce by se dalo
říci, že v posledních letech kraj prožívá druhé období obrození – obrození historických objektů.
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Mnohé realizace v kraji dokazují, že
se daří regenerovat historické objekty
a tím i zachránit kulturní odkaz slavných architektů a stavitelů pro další
generace. Nemalou zásluhu na tom má
Ing. Václav Hynek – stavební a obchodní firma z Opočna, která uspěla
ve výběrových řízeních na opravu několika historických fasád v kraji. K nejzajímavějším objektům, kterým firma
„ušila nový plášť“ z materiálů Baumit,
patří renesanční zámek v Doudlebách
nad Orlicí, empírový zámek Kinských
v Kostelci nad Orlicí, barokní zámek
Kolovratů v Rychnově nad Kněžnou
nebo náchodský dům U tří lip s postrokokovou fasádou.
Ojedinělá sgrafitová fasáda
Renesanční lovecký zámeček se
sgrafitovou výzdobou si nechal postavit
italskými staviteli v Doudlebách nad
Orlicí Mikuláš st. z Bubna v letech 1588
až 1590. Fasáda musela být průběžně
udržována a opravována, o čemž svědčí
i částečně „utajené podpisy“ tehdejších
řemeslníků. Ti zanechávali mezi sgrafity
své iniciály, osobní značky a podobně.
O sto let později, při barokní úpravě
zámku, byla sgrafita zakryta omítkou
a téměř tři stovky let tak bylo ojedinělé dílo ukryto před zraky okolí. Až při
restaurátorských pracích po roce 1960
byla vzácná sgrafita a nástěnné malby
znovu odkryty. Stavební úpravy za minulého režimu však nebyly, jak známo,
nikterak kvalitní. Bubnové, kteří zámek
nechali postavit a vlastnili ho po všechna staletí až doposud, se proto rozhodli
počátkem tohoto století pro generální
opravu ojedinělé fasády s ornamentálními sgrafity. Vlastním pracím předcházel
detailní stavebně-technologický a historický průzkum, jednání s památkáři,
zpracována byla restaurátorská zpráva.
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Pohled na severní vstupní průčelí zámku v Doudlebech nad Orlicí

Co nejdříve?
K opravě soklové části fasády, a někde
i silně poškozených sgrafit, bylo
využito tzv. „negativní omítky“. Stávající narušená omítka byla otlučena,
spáry kamenného zdiva byly pečlivě
očištěny. Po předchozím prostřiku
zdiva se obnažená místa celé spodní
části fasády celoplošně nahrubo omítla
vápennou maltou. Po dobu více než
jednoho roku před zahájením prací
na obnově sgrafit tato dočasná „negativní omítka“ vstřebávala velkou část
solí, dlouhodobě nashromážděných
především ve spárách soklového zdiva.
Následně byla tato solemi nasycená
omítka odstraněna a nahrazena definitivní čistě vápennou fasádní omítkou,
v soklové části pod sgrafity systémovou
sanační omítkou.

provést úplnou rekonstrukci sgrafit, bylo
využito právě frotáže.

A co potom?
Oprava renesančních fasád doudlebského zámku zahrnovala z velké části
především obnovu ornamentálních
sgrafit restaurováním. V přípravné
fázi bylo třeba provést tzv. frotáž, tedy
všechna sgrafita, případně jen zbytky
reliéfní struktury v měřítku 1:1 přenést
na papír a takto jako přesnou předlohu
uchovat pro pozdější využití. Následně
byla zachovalá sgrafita očištěna a povrchově i hloubkově zpevněna. Ty části
sgrafit, které hrozily odpadnutím, byly
injektovány. V místech, kde bylo třeba

Před vlastními restaurátorskými pracemi byly odstraněny zbytky vápenné omítky, pročištěny spáry mezi kamenným
zdivem a na obnažené kameny byla
ukotvena armatura z barevného kovu.
Zároveň byl proveden prostřik řídkou
maltou. Po jejím zaschnutí byla nanesena vrstva čistě vápenné omítky Baumit
Bayosan RK 39 a následně dodatečně
obarvená čistě vápenná omítka RK 39.
Po částečném proschnutí bylo nataženo
tzv. vápenné intonáto s přidanou
mramorovou moučkou a přiložena
frotáž, podle které byla sgrafita dřevě-
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Zhotovení frotáže (přenesení otisku zbytků
reliéfní struktury z podložky na papír)

nou špachtlí vykreslena do měkkého
podkladu. Následně byla kresba vyryta
a do ještě vlhké omítky byla vyškrabána
sgrafita až na spodní barevnou vrstvu.
Na závěr bylo provedeno stejnoměrné
barevné sjednocení a celková povrchová konzervace.
„Zámek Doudleby je z architektonického hlediska renesanční skvost s ojedinělými ornamentálními sgrafity nejen
na vnější fasádě, ale i ve vnitřní dvorní
části a dokonce i na sedmimetrových
komínech. Velmi mne proto potěšilo,
že porota soutěže Fasáda roku 2006
ohodnotila práci na záchraně tohoto
historického objektu a udělila mu

Restaurované renesanční sgrafito

v kategorii Rekonstrukce 1. místo. Je
to bezesporu nejen ocenění činnosti
firmy, práce lidí a jejich profesní zdatnosti, ale i závazek pro budoucnost.
I když na objektu byla použita kvalitní,
pro památkové objekty mimořádně
vhodná čistě vápenná omítka z alpského kufsteinského vápna, doporučuji
vždy po pěti letech provést důkladnou
prohlídku a zároveň obnovit hydrofobní
nástřik. Jen tak se ojedinělá sgrafitová
výzdoba uchová i dalším generacím,“
připomíná inženýr Václav Hynek, majitel
firmy, která po desetiletí zapomenutou
fasádu „znovu oživila“.
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