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otvorové výplně

S moderním čirým sklem jsou historická okna slepá
Obnově památek je u nás věnována velká pozornost. Od statiky
až po dokončovací detaily všech prací. Na jeden důležitý prvek,
jakým jsou dobová okenní skla, se však zapomíná. S jejich absencí na zrekonstruovaných stavbách se setkáváme neustále.

Imitace dobového skla
Petr Švamberg

Manipulací s okenními kﬁídly se pﬁi kaÏdé
renovaci ãást zachovan˘ch pÛvodních skel
rozbije. Praxe je taková, Ïe se postupuje nejjednodu‰‰ím a nejlevnûj‰ím zpÛsobem –
po‰kozené pÛvodní sklo se vymûní za nové,
av‰ak soudobé sklo, vyrábûné jinou technologií. Historická v˘povûì objektu je tak zákonitû
po vizuální stránce zkreslena, neboÈ rovn˘
zrcadlov˘ odraz moderního skla pÛsobí na
památkovém objektu jako cizorod˘ prvek. Jak

odli‰n˘ je pohled na památkov˘ objekt, pokud
se do oken pouÏije správné sklo - taÏené ãi
ruãnû foukané - podle stáﬁí objektu.
Vûﬁím, Ïe tyto omyly jsou zpÛsobeny pﬁedev‰ím nedostateãnou informovaností o technologii skla. I pro laika je nemyslitelné, aby se
na fasádû historické stavby objevil umakart ãi
bﬁízolit. Srovnateln˘m prohﬁe‰kem proti
správnému pojetí rekonstrukce je i pouÏití
moderního skla. Tento pﬁístup je zcela v rozporu se souãasn˘m trendem ochrany památek, kter˘ dbá na to, aby byly ctûny pÛvodní
technologie v˘roby ãi zhotovení stavebních
prvkÛ.

Trochu historie
Okenní sklo, se kter˘m se u historick˘ch
staveb setkáváme, mÛÏe mít tﬁi rÛzné podoby.
Nejstar‰í (od stﬁedovûku do pﬁelomu 19. a 20.
století) se vyrábûlo ruãnû, foukáním ve skláﬁsk˘ch hutích. Se zavedením plynov˘ch pecí ve
druhé polovinû 19. století bylo moÏné nejen
zv˘‰it teplotu ohﬁevu, ale také ji lépe regulovat.
Záhy tedy nastoupil prÛmyslov˘ zpÛsob v˘roby a svûtlo svûta spatﬁila technologie v˘roby

plochého skla taÏeného zpÛsobem Fourcault.
Z pecí, které mohly tavit sklo nepﬁetrÏitû, se
získávaly sklenûné tabule neb˘valé kvality.
Sklo bylo taÏeno ocelov˘mi válci, které mu
dodávaly charakteristické vlny. Tento nov˘
zpÛsob se hﬁál na v˘sluní více neÏ sto let
a ruãní v˘robu postupnû vytlaãil.
Devadesátá léta 20. století znamenala pro
na‰e sklárny, vyrábûjící tabulové okenní sklo,
zcela neãekan˘ zvrat. V˘roba v nich byla zastavena a ploché moderní sklo se zaãalo dováÏet
ze zahraniãí. Skla je tak sice dostatek, dokonce
není drahé, zmizela ale rozmanitost. Trh nabízí
pouze okenní sklo jednoho typu. Podle zpÛsobu v˘roby se naz˘vá Float. V podstatû mu není
co vytknout. Je levné, ãiré, zrcadlovû rovné.
Má jen jednu chybu – pro památkové objekty
je naprosto nevhodné. Okna historick˘ch
objektÛ zasklená tímto sklem pÛsobí mrtvû,
fasáda oslepne a vyhasne. Takov˘ch pﬁíkladÛ
jsou desítky.
Jaké tedy máme moÏnosti, kdyÏ chceme
zachránit ãi nahradit taÏené ãi ruãnû foukané
tabulové sklo?
Jak jiÏ bylo uvedeno, taÏené sklo Fourcault
se jiÏ nevyrábí ani nedováÏí, pﬁesto k nûmu
mÛÏeme pﬁijít dvûma zpÛsoby. První je víceménû zlatokopeck˘. Obãas se totiÏ najde
nûkde stará zapomenutá zásoba skla, tﬁeba na
skleník. K takov˘m objevÛm sice dochází, ale
spoléhat se na nû nedá. Druhou variantou je
vyuÏití taÏeného tabulového skla z vyﬁazen˘ch
okenních kﬁídel. Je‰tû sloÏitûj‰í situace nastává, kdyÏ hledáme náhradu skla ruãnû foukaného. Vzhledem k tomu, Ïe se vyrábí v zahraniãí,
není sice problém ho koupit a dovézt, pﬁesto
se k tomuto kroku odhodlá málokdo. Paradoxnû je totiÏ cena tohoto tenkého, kﬁehkého skla,
které je plné nerovností a nûkdy má dokonce
nazelenalou barvu, nesmírnû vysoká.

Autentická náhrada

V zájmu zachování historických
hodnot stojí za to neopominout
jedinou okenní tabulku.
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Ve středověku se sklo vyrábělo
ručně, foukáním ve sklářských
hutích.

Málo se ví, Ïe existuje zároveÀ sklo tuzemské provenience, které velmi zdaﬁile imituje
v‰echny nerovnosti a vlastnosti ruãnû foukaného skla. Toto tabulové sklo nepﬁedstírá, Ïe
je sklem originálním - historick˘m, pohledovû
je v‰ak jeho kvalitní náhradou. Zhotovuje se ve
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Drobné nerovnosti skla na okenních tabulích nastavují okolí autentické
zrcadlo.
dvou variantách. První je sklo ãiré o síle dvou,
tﬁí a ãtyﬁ milimetrÛ, které je moÏno vyrobit aÏ
do velikosti 120 x 180 cm. Druhá varianta
tohoto skla má slabû nazelenal˘ nádech. Zhotovuje se pouze o síle dva milimetry. Obsahuje
v‰ak velmi kvalitní UV filtr doloÏen˘ certifikátem Akademie vûd âR. Ve‰keré sbírkové pﬁedmûty, mobiliáﬁe a obrazy jsou za tímto sklem
dokonale chránûny pﬁed ‰kodlivou ãástí svûtelného spektra. Pomocí tohoto tuzemského
autentického skla lze vrátit památkov˘m
objektÛm pÛvodní tváﬁ a ztracenou du‰i. Technologie jeho úpravy je o‰etﬁena Ústavem pro
ochranu prÛmyslového dûdictví.
Poslední poznámka se t˘ká tmelu. Dﬁevûné
rámy se obvykle zasklívají do polodráÏky (tzv.
falce) sklenáﬁsk˘m tmelem. V poslední dobû
se objevují osvícení investoﬁi, kter˘m záleÏí
i na detailu. Ti neváhají Ïádat zasklení tmelem,
kter˘ bude barevnû pﬁizpÛsoben povrchové
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Petr Švamberg (1951)

úpravû okenních kﬁídel. Dbát o nátûry ãi opravy zvûtralého nebo vypadlého tmele se vyplácí. PﬁestoÏe dﬁevo stále pracuje, mohou citlivû
zrekonstruovaná okna pﬁeÏít i staletí. Staãí,
kdyÏ se vlastník objektu o dﬁevûné prvky stavby pravidelnû stará a o‰etﬁuje je.
Pﬁi rekonstrukcích, v˘mûnû ãi záchranû
star˘ch, pÛvodních prvkÛ stavby (tedy nejen
oken) se ãasem vÏdy projeví, s jakou zodpovûdností a citem byly v‰echny práce provedeny. Nejen vitráÏe, ale i zdánlivû jednoduché
zasklení oken historick˘ch objektÛ by se mûlo
zadávat zodpovûdn˘m a osvûdãen˘m firmám.
Trend likvidace star˘ch oken a ru‰ení v˘roby
tradiãních skel totiÏ hrozí zpÛsobit nenávratné
‰kody. V zájmu zachování historick˘ch hodnot
stojí za to neopominout jedinou okenní tabulku.

Autor je umělecký sklenář.
■

PÛsobí v oboru vitráÏe více neÏ 30 let, pﬁed
tím se sedm let zab˘val foukáním skla
v hutích Chlum u Tﬁebonû a Îelezn˘ Brod.
Roku 1973 vystudoval Stﬁední umûleckoprÛmyslovou ‰kolu skláﬁskou v Îelezném
Brodû v ateliéru prof. Pavla JeÏka, dále
absolvoval konzervátorskou ‰kolu v Brnû
a mistrovskou ‰kolu v Praze. ZároveÀ je vyuãen v oboru foukaã dutého skla a v oboru
umûleck˘ sklenáﬁ. V souãasnosti má dílnu
v Táboﬁe. PÛsobil na desítkách v˘znamn˘ch
objektÛ památkového charakteru, napﬁ.
Obecní dÛm v Praze, Zelená hora ve Îìáru
nad Sázavou, zámek Velké Losiny. Jedna
z posledních rekonstrukcí – barokní zámek
Beãváry, na které zaji‰Èoval v˘mûnu ve‰kerého zasklení, obdrÏela evropskou cenu za
obnovu historické památky od Union of
European Historic Houses Associations
(UEHHA) se sídlem v Bruselu.
(vitraze.petr@centrum.cz)

Pomocí autentického
skla lze vrátit
památkovým
objektům původní
tvář.
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archiv autora
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