Obrození fasád

historických objektů

Česká Skalice – kraj Boženy Němcové, Dobruška – středisko obrozeneckých
buditelů, Náchod, Kostelec nad Orlicí – místa orlického podhůří, spojovaná
především s obdobím národního obrození. S nadsázkou můžeme říci, že i dnes
tato místa procházejí obdobím obrození – obdobím obrození historických
objektů, kterých v tomto kraji není málo.

Zdařilé realizace v kraji dokazují, že
se daří regenerovat historické objekty
a zachránit tak pro další generace
kulturní odkaz slavných architektů.
Mezi nejzdařilejší realizace, na kterých má zásluhu stavební a obchodní
firma z Opočna, patří empírový zámek
Kinských v Kostelci nad Orlicí, barokní zámek Kolowratů v Rychnově nad
Kněžnou, secesní budova školy v České
Skalici nebo dům U tří lip s postrokokovou fasádou v Náchodě.
Empírový zámek Kinských
Zámek v Kostelci nad Orlicí, sídlo rodu
Kinských, byl postaven vídeňským architektem Jindřichem Kochem v letech
1829 až 1835 v čistém empírovém
slohu. Jakoby tato ojedinělá, slohově
čistá architektonická památka postavená šlechtou nebyla hodna pouze
člověka, sloužila za minulého režimu
dlouhá léta Výzkumnému ústavu chovu
prasat! Je tedy pochopitelné, že když byl
zámek v 90. letech navrácen původním
majitelům, byl zcela zdevastován. Práce
na záchraně tohoto historického objektu, na jehož opravu přispíval finančními
prostředky i stát, trvaly pět let.
Předcházel jim detailní stavebně-technický a historický průzkum, jednání
s památkáři a architektem investora.
Celková oprava zámku za více než
50 mil. korun zahrnovala statické zajištění celého objektu, zpevnění a zajištění
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stropů a krovu, opravy okenních a dveřních výplní, zhotovení vnitřních a sanačních omítek, štukatérské práce v interiéru (dílenskou výrobu profilovaných říms,
fabionů a stropních lišt a jejich osazení),
opravy a doplnění pískovcových prvků
fasády, zhotovení venkovních fasád,
včetně nátěrů vnějších omítek.
Veškeré vnitřní i vnější omítky byly prováděny z materiálů Baumit.
Vnitřní omítky v ploše téměř 5 000 m2
jsou provedeny ve složení:
– Baumit podstřik,
– Baumit jádrová omítka strojní,
– Baumit armovací síť do strojních
omítek (oko 8/8 mm) v celé ploše,
– Baumit vápenná stěrka.
Původní dožilé venkovní omítky byly zcela otlučeny a v ploše více než 1 500 m2
nahrazeny systémem vnějších ušlechtilých omítek Baumit, včetně povrchové
úpravy. Tloušťky omítek neodpovídaly
běžným zvyklostem fasádních omítek,
ale byly výrazně silnější, odpovídající
požadavkům památkových objektů.
Systém byl realizován ve složení:
– Baumit přednástřik,
– Baumit jádrová omítka strojní,
– Baumit armovací síť do strojních
omítek (oko 8/8 mm) v celé ploše,
– Baumit vnější štuková omítka (CZ),
– Baumit silikonová fasádní barva
(na přání majitele objektu i architekta

investora byly silikonovou fasádní
barvou natřeny i pískovcové prvky
ve fasádě a vně budovy).
O tom, že se rekonstrukce empírového zámku zdařila, svědčí ohodnocení
odborné poroty soutěže Fasáda roku,
která udělila opočenské firmě v roce
2002 druhé místo v kategorii Rekonstrukce. „Tohoto ocenění si samozřejmě
nesmírně vážíme,“ svěřil se nám majitel
prováděcí firmy, inženýr Václav Hynek,
„největším oceněním však pro nás
zůstávají slova chvály od samotného
majitele zámku.“ Téměř pětadevadesátiletý pan Josef hrabě Kinský na adresu
realizátora řekl: „Dílo se opravdu zdařilo, mám z něho velmi dobrý pocit, jsem
spokojen a jsem hlavně rád, že jsem se
toho dožil.“
Barokní zámek Kolowratů
Původní renesanční zámek z konce
16. století v Rychnově nad Kněžnou byl
po třičtvrtě století přestavěn a rozšířen architektem Giovannim Santonim
Aichlem. Poté, co byl zámek na počátku 90. let minulého století navrácen
původním majitelům, započalo se
s jeho celkovou opravou. Mimo jiných
prací jsou již provedeny resp. opraveny
nejexponovanější fasády zámku. Zámek
je včetně příslušenství značně rozsáhlý
a majitel prozatím nemá na celkovou
opravu dostatek finančních prostředků.
Jsou provedeny nejnutnější opravy.
Baumit JOURNAL 2008

Fasáda 2. nádvoří a barokní kašna Kolowratského zámku
v Rychnově nad Kněžnou po rekonstrukci

Nová fasáda 3. nádvoří barokního rychnovského zámku
(použit sanační systém Baumit Sanova WTA)

I tady vlastním stavebním pracím
předcházel detailní stavebně-technický
a historický průzkum, završený zkouškou vlhkosti a salinity přízemního zdiva.
Na základě stavebně-chemické a fyzikální analýzy byl pro sanaci zdiva vybrán
sanační systém Baumit Sanova WTA,
který byl proveden ve složení:
– Baumit Sanova podnástřik,
– Baumit Sanova pufferova omítka,
– Baumit Sanova omítka W,
– Baumit Sanova štuková omítka.
Tloušťka sanačních omítek dosahovala
v průměru 5 cm, proto byly u spodního
líce tyto omítky ukončeny tzv. soklovou
lištou.
Rychnovský zámek je považován za perlu barokního umění a v literatuře je
právem přezdíván „rychnovské Hradčany“. Po celkové rekonstrukci a v „novém
kabátě“ jeho krása ještě vynikla…

Ing. Eduard Trumm
technický a obchodní zástupce
pro východní Čechy
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Empírový zámek Kinských v Kostelci nad Orlicí po generální opravě
(nová fasáda s využitím systému vnějších ušlechtilých omítek Baumit)
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