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Konzervace severního průčelí hradu Pernštejna 
prof. Ing. arch. Václav Girsa – ČVUT FA, ústav památkové péče a renovací, GIRSA 

AT, Miloslav Hanzl - GIRSA AT, Ing. Dagmar Michoinová,PhD. – Národní památkový 

ústav, ústřední pracoviště, oddělení technologické laboratoře 

 

Hrad Pernštejn jako výjimečná ukázka monumentální pozdně gotické hradní 

architektury, patří mezi naše nejvýznamnější památky a prvořadé objekty svého typu 

v rámci evropského prostoru. Hrad Pernštejn je jedním z klíčových představitelů 

vzácné kategorie dlouhodobě nedotčených památek, jejichž počet bohužel stále 

rapidně klesá. 

V případě hradu Pernštejna je již delší dobu zcela jasné, že jedním  

z mimořádně důležitých a vysoce aktuálních úkolů je potřeba celkové stabilizace 

pláště hradu, s výjimkou střech, které prošly v nedávno celkovou obnovou.  

Z iniciativy ústředního pracoviště Národního památkového ústavu vyšel v roce 

2005 impuls k záchranné aktivitě většího rozsahu, která původně počítala 

s naplánováním postupné konzervace a stabilizace celého hradního pláště. Dosud 

se záměr plánované postupné konzervace a stabilizace celého hradního pláště 

bohužel podařilo splnit jen částečně a to na severním průčelí vnitřního hradu SH 

Pernštejna.  

Článek popisuje postup všestranně náročné záchranné akce.  

 

Příprava záchranné a stabilizační akce 
Pro projektování a následně i pro provádění záchranných a stabilizačních 

prací byly stanoveny zásady v souladu s mezinárodními úmluvami a pravidly, 

platnými pro ochranu kulturního dědictví respektující a chránící hodnoty ošetřované 

památky. 

1. Klíčovou hodnotou průčelí je jejich, v průběhu staletí v zásadě neměnný, 

vysoce autentický, ušlechtile zestárlý a emocionálně působící obraz. Zásadní změna 

obrazu památky je nepřípustná, oprávnění zasahovat do obrazu fasády je 

odůvodnitelné jen v případě, kdy je to nutné z důvodů prodloužení trvanlivosti 

dochovaných materiálů. 

2. Dochované materiály a konstrukce jsou v nositeli informací o vzniku, vývoji 

a trvání hradu. Při zásahu je nutné dbát na striktní zachování nejen obrazu průčelí, 
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ale současně také maxima multikriteriálních informací o historii hradu.  

3. Stávající historické materiály jsou dochovány ve velmi různorodém stupni 

poškození. Zachování a šetrné prodloužení existence autentických materiálů  

a konstrukcí je třeba provést s vědomím nutnosti odstranění či zmírnění příčin jejich 

poškozování, přiměřeně jejich stavu a v žádoucím rozsahu, za přednostního 

využívaní takových materiálů pro ošetřování a doplňování, které svými vlastnostmi, 

způsobem používání a způsobem degradace vyhoví podmínkám 1 a 2 a navíc 

zásadně nevybočí z rámce požadavků na prověřenost a slučitelnost použitého 

systému s originály a vyhoví podmínkám na opakovanou rekonzervaci.  

4. Fasáda je použitými dobovými technologiemi a materiály dokladem 

zanikajících stavebních řemesel a materiálů. Pro záchranu je žádoucí využití 

dostupné tradiční historické stavební postupy a postupy a materiály, které jsou s nimi 

slučitelné  

5. Zásah bude vyžadovat vysokou odbornou úroveň ve všech složkách, jeho 

realizaci je vhodné plánovat postupně, do plynule navazujících etap. Tento postup 

umožní jak zachování maxima dochovaných hodnot, tak i šetrné prodloužení 

životnosti dochovaných materiálů. 

6. Vzhledem k náročnosti a charakteru záchranných prací bude zásah 

probíhat ve specifickém režimu řízené stavební obnovy s významným podílem 

restaurátorských prací a s aktivní účastí restaurátora jako odborného garanta 

stavebních prací. 

 

V zásadě se tedy jednalo o konzervačně restaurátorskou koncepci záchrany 

průčelí, kterou byl od počátku determinován postup vlastní realizace zásahu  

i spektrum použitých technik, technologií a  materiálů. 

Po schválení celkové koncepce záchranného zajištění hradu byl zpracován 

projekt konzervace a restaurování. Památková koncepce, projekt celkové opravy 

severního průčelí SH Pernštejna i dohled nad realizací vycházely především z řady 

analogických realizací z období posledních 15 let, kde byl na jiných významných 

památkách uplatněn konzervační přístup, včetně související technologie a techniky 

provádění, a kde již lze s odstupem reflektovat objektivní výsledky, v neposlední řadě 

i mezinárodní uznání tohoto typu záchrany a presentace památky.1 

                                                
1 Konzervace jižního průčelí Horního hradu SHZ v Č. Krumlově, která byla prováděna v letech 

2004 a 2005 při respektování v zásadě obdobné metodiky záchrany unikátně autentické fasády byla 
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Akce byla realizována v letech 2005 – 2006, přičemž podstatná část 

finančních prostředků pocházela z Programu záchrany architektonického dědictví MK 

ČR. Vlastní konzervace severního průčelí probíhala ve stavební sezóně 2006. 2 

 

Záchrana omítaných ploch  
Jedním z klíčových úkolů opravy severního průčelí byla bezpochyby 

stabilizace dochovaných historických omítek či jejich zbytků, stabilizace degradované 

zdící malty i zajištění obnaženého původně však omítaného zdiva.  

Z hlediska stáří a složení bylo možné na fasádě zaznamenat několik typů 

dochovaných omítek.3  

Z hlediska výchozí charakteristiky dochovaného maltovinového materiálu 

(omítek, zdící malty a spárovací hmoty), bylo pro volbu technologie a techniky jejich 

zajištění a stabilizace důležité pracovně rozřadit omítky a malty do několika 

základních kategorií dle stáří a stupně dochování.  

Výběr technologií záchrany historických materiálů byl více méně předurčen již 

uvedenými odbornými kritérii památkové péče. Hlavní aspekty pro záchranu 

historických malt a omítek, zohledňující jejich hodnotu, stáří i velmi různorodý 

technický stav se tak staly nástrojem pro volbu materiálů a postupů.  

 

Zpevňování omítek 
Po zajištění kritických nejohroženějších míst (předzpevňováním, 

podchycováním, injektážemi, bandážováním apod.) bylo, po zaškolení obsluhy, 

zahájeno zpevňování historických omítek opakovanou aplikací vápenné vody. 

S ohledem k značné různorodosti stavu dochovaných historických malt a omítek 
                                                                                                                                                   
v roce 2008 oceněna Cenou Evropské komise pro kulturní dědictví / Cenou Europa Nostra 2008 
v kategorii Realizace.  

2 Projekt konzervace a restaurování exteriéru vnitřního hradu – 1.část (severní průčelí, blok A) 
zpracoval pro NPÚ ÚOP v Brně GIRSA AT s.r.o. v roce 2005. Realizace Tocháček Brno (Pavel 
Tocháček Viktor Jaroš),restaurátorské práce omítky, kámen: Miloš Gavenda, restaurování a oprava 
truhlářských výrobků: ARCHAT s.r.o. Brno kovářské výrobky: Umělecké kovářství Fučík 

3 1. středověká jednovrstvá hlazená vápenná nebo vápeno-sádrová omítka (převážně se 
vyskytující na arkýřích nebo na parapetu ochozu jako primární vrstva); 2. středověká jednovrstvá 
letmo hozená vápenná omítka (na zdivo či na hlazenou starší vrstvu), ponechaná po nahození bez 
úpravy či hrubě strhávaná; 3. část povrchu fasády tvořila na pojivo chudší vápenná omítka klasicistní 
(štíty, fasáda nástavby tzv, Schröflových pokojů apod.), nanesená v tenké vrstvě, dřevem utahovaná; 
4. v místech obnaženého zdiva se ve sparách zdiva vyskytovala zdící vápenná či vápenno-sádrová 
malta, středověkého původu nebo vápenná malta z počátku 19.století; 5. lokálně bylo možné 
zaznamenat i maltovinové materiály z doby pozdějších oprav, zejména tvrdé zdící malty, 
pojené hydraulickým vápnem (opěrný pilíř) nebo cementové vysprávky a spárovací hmoty, použité 
masivně ve spodních partiích průčelí a na nároží. 
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(rozdílnost typu a stáří materiálu, rozdílnosti složení, exponovanosti a stupně 

degradace) bylo maximálně využito daných časových podmínek stavební sezóny  

a bylo aplikováno plošně cca 150 cyklů napouštění omítek vápennou vodou.  

 

Zvolený postup zpevňování a ošetřování omítek velmi dobře vyhovoval 

různorodosti prováděných prací a rozmanitému stavu ošetřovaného materiálu. Vedle 

zpevňování historických omítek postup také významně zlepšuje kvalitu dalších, 

souběžně prováděných restaurátorských zásahů 4 , sycení vápennou vodu je důležité 

při ošetřování větších ploch omítkových rekonstrukcí neboť přispívá významně 

k urychlení vytváření pevné struktury omítek a tím ke zlepšení jejich vlastností před 

kritickým prvním zimním obdobím.5 

Zvolený tradiční postup ošetřování vápenných omítek a malt je bezpochyby 

časově náročný a vyžaduje systematické a pečlivé provádění. To je však v případě 

větší akce, plánované na celou stavební sezónu jak reálné, tak dostupné a racionální 

z hlediska výsledného efektu i vynakládaných finančních prostředků. Postupný 

nárůst zpevnění umožňuje kdykoliv v procesu pokračovat a to i s větším  časovým 

odstupem. Materiálová kompatibilita zvolené metody hraje klíčovou roli pro uchování 

vizuální i materiálové autenticity památky v delším časovém horizontu. Aplikovaná 

metoda významně snižuje riziko nepředvídatelných problémů v důsledků použití 

nedostatečně ověřených a materiálově nekompatibilních konsolidantů, jejichž 

neuváženým používáním je současná péče o památky zahlcována, s nevratnými 

škodami na kulturních hodnotách ve velkém rozsahu. 

Tam, kde na severním průčelí hradu Pernštejna ani po cca 120 cyklech 

konsolidace vápennou vodou nebylo docíleno uspokojivého okamžitého účinku, bylo 

nutné rozhodnout o dalším postupu. S ohledem k vysoké hodnotě fasády i všech 

jejích autentických složek, bylo nutné zachovat rozvahu a pokusit se nečinit 

ukvapená rozhodnutí, byť situaci ovlivňoval stres nejen s blížícím se koncem 

stavební sezóny pro mokré procesy.20  

                                                
4 Vápennou vodou se vlhčí podklady před nanášením malt, vlhčení omítek vápennou vodou 

zlepšuje podmínky pro přídržnost vnesených injektáží nebo tmelů. Opakované napouštění vápennou 
vodou vytváří za vhodných klimatických poměrů optimální podmínky pro vyzrávání nově aplikovaných 
vápenných materiálů, viz také pozn. 6. 

5 V procesu vytváření pevné struktury vápenných malt se výrazně pozitivně uplatňuje opakovaně 
vnášená voda, která tvoří prostředí jak pro urychlení karbonatace, tak pro rekrystalizaci uhličitanové 
matrice, tj. stávající matrice malt. Výsledky práce do jisté míry naznačují mechanismus zpevnění při 
opakovaném sycení vápenných omítek vápennou vodou. 
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Po provedení a vyhodnocení zkoušek na fasádě, ve kterém použité moderní 

zpevňovače neobstály bylo rozhodnuto o návratu k vápenné koncepci. Lokálně bylo 

dozpevnění kritických míst provedeno opakovanou aplikací řídkého, silně 

transparentního vápenného mléka, jemně přibarveného (v tlumených, individuálních 

odstínech podle potřeb konkrétních situací) příměsí pigmentů, získaných praním 

místního písku.  

Závěrečné ošetření povrchu plnilo nejen úlohu zpevňovací, ale i úlohu finální 

barevné retuše. Zvolenou metodou zůstala zachována výpovědní hodnota podkladu, 

v celkovém obraze došlo k minimálním změnám, přičemž zásadně důležitý 

požadavek kompatibility a rekonzervace byl respektován.     

 

Omítkové doplňky 
Omítkové doplňky vycházely ve složení z analýz historických předloh  

a s odpovídajícím odstínem, strukturou a rukopisným zpracováním se nové plochy 

postupně zapojovaly do celkového obrazu průčelí. Přírodním kamenivem 

probarvované omítky byly po aplikaci, ošetřování a částečném vyzrání podle situace 

upraveny barevnou retuší tak, aby došlo k nerušenému optickému zapojení 

doplňovaného materiálu a aby bylo docíleno minimálních vizuálních změn jak  

v obraze stabilizovaného průčelí, tak i v kontextu s exteriérem hradu jako celku. 

Mimořádně náročnou a zodpovědnou činností byla stabilizace středověkého 

cihelného materiálu, který vykazoval různorodý stupeň narušení.6  

Bezpečnou ochranu povrchově narušeného materiálu (obnaženého nebo  

o degradovaného cihelného zdiva středověkého i klasicistního) zajišťovaly zpravidla 

omítkové doplňky, úprava však musela vždy pečlivě rozvážena. Například při 

uchování informace o otiscích konstrukce ochozu byl soudržný, obnažený cihelný 

materiál zachován bez ochrany omítkou. 

V případech, kdy byl cihelný materiál sice rozrušen, ale stupeň úbytku 

neznamenal statické ohrožení konstrukce, došlo ke stabilizační úpravě, kdy po 

odstranění zcela nesoudržného povrchu cihly byla ochrana obnaženého líce 

                                                
6 Nerovnoměrnost stupně degradace historických materiálů byla dána zejména velmi složitou 

skladbou a členitým povrchem severní fasády hradu. Mírně konvexní plocha fasáda nese řadu arkýřů, 
ochoz, opěrák, je protknuta vysutou spojovací chodbou. Spolu s protější zástavbou tvoří zejména 
v dolní partii jakousi nálevkovitě se sbíhající a rozevírající prostoru, kde dochází k velmi intenzivnímu 
proudění vzduchu. Ve spodních částech vykonzolovaných arkýřů zase dochází patrně ke kondenzaci 
vlhkosti a k promrzání konstrukcí, což se projevuje odpadem omítek a degradací cihel. 
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provedena zaomítnutím plochy.  

V místech, kde byl úbytek cihly zásadní a případně hrozilo statické porušení 

konstrukce, docházelo k úplnému vysazení rozpadlého materiálu. Práce byly 

prováděny postupně a zodpovědně na základě odsouhlasených vzorků požadované 

úpravy, s dodržováním určeného rozsahu, daného formátu a skladby cihel při 

vysazování. Velká péče byla věnována postupu omítání cihelných doplňků, s cílem 

zapojit plochy do celku.  

 

Další zásahy 
Byly opraveny cihelné kryty korun poprsních zdí v místě napojení cihelných 

štítů. Původní cihelný materiál byl zachován prakticky v plném rozsahu, cihly byly 

podle stavu přeloženy, v chybějících místech došlo k doplnění s využitím staršího 

cihelného materiálu. 

Opravena byla cihelná dlažba podlahy ochozu. Převážná část dlažby zůstala 

po vyčištění bez zásahu, nejvíce poškozené dlaždice byly na místě označeny a jejich 

stabilizace řešena pouze dotmelením povrchu, bez celkového vysazování 

poškozených kusů.  

V rámci stabilizace byly restaurovány kamenické články (ostění oken, konzoly, 

nárožní armatura apod.), přičemž rozsah a technologie restaurátorských zásahů byly 

stanoveny v souladu s projektem a detailní provedení odsouhlaseno na základě 

zkušebních vzorků, předložených restaurátorem.  

Součástí akce byla oprava konstrukce krovu pultového zastřešení ochozu 

s revizí funkce kotvicích prvků a jejich konzervačním ošetřením. V plném rozsahu 

byla sejmuta dožilá šindelová krytina a provedena nová střecha s použitím nového 

štípaného materiálu.  

Byly provedeny opravy klempířských výrobků a jejich doplnění tak, aby se 

zlepšila jejich funkčnost.  

Repasovány a zkompletovány byly truhlářské výrobky (okenní rámy a výplně), 

včetně kování, tabulového i vitrážového zasklení. Stávající zasklení bylo 

respektováno. Nátěry byly z části pečlivě restaurovány (fládrování), nebo podle 

technického stavu obnoveny v odstínech podle vyhodnocení nálezů původní 

barevnosti.  

Do okenních otvorů ve štítech byly osazeny dřevěné žaluziové výplně na 
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základě dochovaného originálu. V rámci prací byla opravena poškozená část nosné 

trámové konstrukce krytého mostku a obnoveno prkenné bednění s tím, že 

podstatná část starých prken se po protřídění znovu uplatnila. 

 

Závěrem  
I přes komplikovanou situaci v průběhu stabilizačního zajištění probíhaly práce 

v souladu se zadáním a s celkově velmi pozitivními výsledky. Z hlediska vizuálního 

se podařilo zachovat jak výpovědní hodnotu fasády, tak docílit organického zapojení 

opravené fasády v širším kontextu hradního areálu. 

Bohužel na místo plynulého pokračování dalších etap stabilizace ohrožené 

památky došlo k přerušení přípravy dalších etap záchrany. Je zapotřebí zcela 

otevřeně konstatovat, že při současném stavu není reálné stabilizaci pláště objektů 

hradu dokončit ani do 15 let. To při alarmujícím stavu převážně středověkých omítek 

znamená, že záchrana jednoho z klíčových nositelů kulturních hodnot výjimečné 

autentické architektonické památky je v ohrožení. 

 

 

Popisky obrázků: 

1. Celkový záběr na východní část severní fasády SH Pernštejn, stav před 

zásahem. I z dálkových pohledů je zjevný značný stupeň poškození, foto: 

autorka  

2. Detail poškození omítek a cihelného zdiva na arkýři na severní fasádě SH 

Pernštejn, stav před zásahem, foto: autorka  

3. Pohled na centrální část severní fasády SH Pernštejn, stav před zásahem. 

foto: autorka  

4. Celkový pohled na západní část severní fasády SH Pernštejn, stav po zásahu. 

Celkový obraz monumentální historické stavby byl zachován, současně byly 

stabilizovány a zajištěny autentické historické materiály. foto: autorka  

5. Pohled na centrální část severní fasády SH Pernštejn, stav po zásahu. Na 

fasádě zůstaly zachovány doklady o stavebním vývoji stavby, např. otisky po 

konstrukci zaniklého ochozu pod úrovní střechy, foto: autorka  
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