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I. Lokalizace památky

1. Obec: Nové Město na Moravě
2. Okres: Žďár nad Sázavou
3. Kraj: Vysočina
4. Umístění: Vratislavovo náměstí
5. Název objektu: Dům U Salvátora
6. Rejstříkové číslo objektu: 41143/7-4277 
7. Památkou od: 3.5. 1958
8. Název památky: městský dům - rodný dům dr. I. Sekaniny 

1. Údaje o památce:

Autor:

Datace:

III: Údaje o akci:

Vlastník památky: MVDR. Dan Sokolíček

Objednavatel: MVDR. Dan Sokolíček

Zhotovitel: MgA. Martin Jelínek, DiS., Krásné 32, Sněžné, 59203, IC: 72466375

1. Popis Památky:

  Interiérové podlahy a výplňové dveře pochází z ½ 20.století a jsou dokladem velmi kvalitní 

truhlářské práce včetně povrchové úpravy. Je proto nutné zachovat hmotovou a ideovou 

autenticitu a zákroky spojené s opravou eliminovat na nejnižší možnou míru. 



1. Restaurátorský průzkum:

1. Vstupní rámové fládrované dveře s výplněmi /226x98.5cm/ vč. profilových obložek /226x14 
cm/

a/ stávající stav originálu
b/ návrh řešení
c/ obrazová příloha

Ad a/
Vstupní rámové fládrované dveře s výplněmi vč. profilových obložek jsou po konstrukční stránce 
v pořádku. Kování je zadlabávané. Povrchová úprava fládrováním je značně opotřebena a nese 
známky nesourodého malířského krytu. Klika a štítky jsou nepůvodní, jsou nahrazeny bakelitovou 
obdobou. Mosazné kukátko je zoxidované.

Ad b/
Povrch dveří vč. profilových obložek očistit a odmastit. Odprýskaná a odlupující se místa budou 
očištěna, vytmelena a vybroušena. Přetřena světlým podkladovým nátěrem a následně za pomocí 
fládrovacích barev doretušována. Po uschnutí bude povrch napuštěn a zafixován natónovaným 
šelakem. Zoxidované mosazné kukátko bude demontováno, řádně vyčištěno a navráceno zpět. 
Bakelitová klika vč. štítku bude nahrazena mosazným kováním odpovídajícího typu.

Ad c/



2. Vstupní rámové fládrované dveře s výplněmi /187x103 cm/ prosklené vč. profilových 
výplňových obložek /187x73 cm/

a/ stávající stav originálu
b/ návrh řešení
c/ obrazová příloha

Ad a/
Vstupní rámové fládrované dveře s výplněmi vč. profilových výplňových obložek jsou po 
konstrukční stránce v pořádku. Kování je zadlabávané.  Povrchová úprava fládrováním je značně 
opotřebena a nese známky nesourodého malířského krytu. Klika a štítky jsou původní, silně 
zoxidované. Sklenářský tmel je nesourodý, místy nepřilnavý k podkladu. Sklo je v pořádku.

Ad b/
Povrch dveří vč. profilových výplňových obložek očistit a odmastit. Odprýskaná a odlupující se místa 
budou očištěna, vytmelena a vybroušena. Přetřena světlým podkladovým nátěrem a následně za 
pomocí fládrovacích barev doretušována. Po uschnutí bude povrch napuštěn a zafixován natónovaným 
šelakem. Sklenářský tmel bude doplněn ve stejném odstínu.

Ad c/



3.Interiérové rámové fládrované dveře s výplněmi /187x103 cm/ vč. profilových výplňových 
obložek /187x73 cm/

a/ stávající stav originálu
b/ návrh řešení
c/ obrazová příloha

Ad a/ 
Vstupní rámové fládrované dveře s výplněmi vč. profilových obložek jsou po konstrukční stránce 
v pořádku. Kování je zadlabávané. Povrchová úprava fládrováním je značně opotřebena a nese 
známky nesourodého malířského krytu. Obložky z místnosti s klenbou chybí. Štítky jsou původní a 
jsou silně zoxidované.  Pár klik chybí.
 Ad b/
Doplnit chybějící profilové obložky identické se zachovalými z vnější strany a opatřit shodnou 
povrchovou úpravou korespondující s celkem. Povrch dveří vč. profilových výplňových obložek očistit a 
odmastit. Odprýskaná a odlupující se místa budou očištěna, vytmelena a vybroušena. Přetřena světlým 
podkladovým nátěrem a následně za pomocí fládrovacích barev doretušována. Po uschnutí bude 
povrch napuštěn a zafixován natónovaným šelakem. Doplnit chybějící kliky korespondující se štítky.

Ad c/

 



4. Interiérové rámové fládrované dveře s výplněmi /222x100,5 cm/ prosklené vč. profilových 
výplňových obložek /222x33,5 cm/

a/ stávající stav originálu
b/ návrh řešení
c/ obrazová příloha

Ad a/ 
Vstupní rámové fládrované dveře s výplněmi vč. profilových obložek jsou po konstrukční stránce 
v pořádku. Kování je zadlabávané. Dveře jsou zatřeny novodobým nepůvodním malířským krytem/ 
emailová barva/ vč. skel.
 Ad b/
Dveře zbavit nevhodného emailového nátěru mechanickou i chemickou cestou, přebrousit, vytmelit a 
nanést vhodný fládrový kryt korespondující s ostatními fládrovanými dveřmi. Fládrování bude 
provedeno tradiční technologií/ vytírací technikou – fládrování, žilkování, vč. lakování/. Skla, pokud se 
sejmutím barvy prokáže, že jsou nevhodná, budou nahrazena jinými vhodnými. V úvahu připadají 
tažená skla autentičtějšího vzhledu. 

Ad c/



5. Interiérové rámové dvoukřídlové a fládrované dveře s výplněmi /240x129 cm/ prosklené vč. 
profilových výplňových obložek /233x70 cm/

a/ stávající stav originálu
b/ návrh řešení
c/ obrazová příloha

Ad a/ 
Vstupní rámové dvoukřídlové a fládrované dveře s výplněmi vč. profilových obložek jsou po 
konstrukční stránce v pořádku. Kování je zadlabávané. Dveře jsou zatřeny novodobým nepůvodním 
malířským krytem/ emailová barva/. Výplně dveří jsou osazeny pískovaným sklem, které zdá se být 
původní, ač vzhledem k nešetrnému nátěru je to z podivem. Kování, štítky a kliky jsou v pořádku. 
Mosazné doplňky jsou zoxidované.

Ad b/
Dveře zbavit nevhodného emailového nátěru mechanickou i chemickou cestou, přebrousit, vytmelit a 
nanést vhodný fládrový kryt korespondující s ostatními fládrovanými dveřmi. Fládrování bude 
provedeno tradiční technologií/ vytírací technikou – fládrování, žilkování, vč. lakování/. Mosazné 
doplňky budou demontovány, vycíděny a namontovány zpět

Ad c/



6. Interiérové rámové dvoukřídlové a fládrované dveře s výplněmi /240x129 cm/ vč. profilových 
obložek

a/ stávající stav originálu
b/ návrh řešení
c/ obrazová příloha

Ad a/ 
Vstupní rámové dvoukřídlové a fládrované dveře s výplněmi vč. profilových obložek jsou po 
konstrukční stránce v pořádku. Kování je zadlabávané.  Dveře jsou zatřeny novodobým nepůvodním 
malířským krytem/ emailová barva/. Výplně dveří jsou osazeny pískovaným sklem, které zdá se být 
původní, ač vzhledem k nešetrnému nátěru je to z podivem. Kování, štítky a kliky jsou v pořádku. 
Mosazné doplňky jsou zoxidované.

Ad b/
Dveře zbavit nevhodného emailového nátěru mechanickou i chemickou cestou, přebrousit, vytmelit a 
nanést vhodný fládrový kryt korespondující s ostatními fládrovanými dveřmi. Fládrování bude 
provedeno tradiční technologií/ vytírací technikou – fládrování, žilkování, vč. lakování/. Mosazné 
doplňky budou demontovány, vycíděny a namontovány zpět

Ad c/



7.Exteriérové dvoukřídlé vstupní vrata s výplněmi

a/ stávající stav originálu
b/ návrh řešení
c/ obrazová příloha

Ad a/ Vrata vykazují běžná opotřebení daná stářím. Konstrukce vrat je v pořádku. Nevhodná je 

zejména povrchová úprava.

Ad b/ Vrata vyspravit/ zpevnění konstrukce, tmelení povrchových defektů/. Dle domluvy se 

zadavatelem upravit a zpevnit konstrukci. Doplnit o zdobnější klapačku, okopovou desku, horní 

zdobný profilovou římsu. Zbavit nátěru a opatřit jiným vhodným ošetřujícím a konzervačním 

nátěrem.

Adc/



8. Interiérové dveře – vchod do sklepa

a/ stávající stav originálu
b/ návrh řešení
c/ obrazová příloha

Ad a/ Vrata vykazují běžná opotřebení daná stářím. Konstrukce vrat je v pořádku. Povrchová úprava 

je zcela v pořádku

Ad b/ Vrata vyspravit/ zpevnění konstrukce, tmelení povrchových defektů/.  Povrch vyčistit 

koncetrovaným saponátovým prostředkem vulpex. Kování dodat jiné vhodnější odpovídající 

funkčnosti dveří. Doplnit mříž do vyříznutého okénka.

Adc/



VII. Technologická zpráva:

V procesu restaurování byly užity následující materiály: 

Pigmenty- Čerň kostní, siena pálená, hněď břidlicová světlá, hněď břidlicová tmavá, umbra přírodní, 

umbra pálená, hněď kaselská, siena přírodní, vídeňská lacca

Pojiva- voda, olej lněný, včelý vosk, lih

Laky- Šelak, Lak Syntetický

Tmel – klihový vodou ředitelný CLOU

Cídiče- silichrom, sidol, vulpex

Odrezovač bezoplachový Kittfort



Závěrečný stav:










