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Cílem zpracování předprojektové přípravy pro obnovu historické architektury je zajištění
maximálního možného poznání objektu, identifikace jeho hodnot a doporučení k jeho
celkové rehabilitaci se zachováním a respektováním všech jeho autentických a cenných
částí.
V této oblasti konkrétně nabízíme:
o Zaměření a dokumentaci současného stavu objektu
o Stavebněhistorický průzkum objektu (SHP)
SHP provádíme dle doporučovaných metodik. Zahrnuje historii objektu, archivní
průzkum a kritiku literatury, ikonografii, zajištění historické plánové či mapové
dokumentace. Nedílnou součástí je také vyznačení stavebního vývoje a hodnotných
konstrukcí do zaměření, pasportizace cenných prvků. Součástí SHP může být také
dendrochronologická analýza napomáhající při datování dřevěných konstrukcí.
o Stratigrafické průzkumy povrchových úprav (včetně laboratorních analýz)
Jedná se o průzkumy povrchových úprav interiéru i exteriéru, návrhy barevnosti,
identifikace hodnotných vrstev a zjištění rozsahu jejich zachování.
o Průzkumy stavu omítek, kamenných a dřevěných prvků (včetně laboratorních
analýz)
Zahrnují zjištění aktuálního stavu omítek nebo dalších prvků. Provedení
laboratorních analýz (mikronábrusy souvrství, identifikace materiálů – pigmenty a
složení omítek, petrografie, zasolení kamene, atd.)
o Zajištění realizace restaurátorských prací
Zajistíme komplexní restaurátorské práce na veškeré hodnotné prvky
o Zpracování návrhů na optimální využití objektu s respektováním jeho
historických, případně památkových hodnot
o Konzultace - znalost právního prostředí památkové péče v ČR
o Komplexní příprava rekonstrukce historických objektů
Veškeré výstupy jsou objednavateli dodávány v tištěné i digitální formě.

Reference
Stavebně historické průzkumy
plošné
hlavní náměstí v Kyjově
archivní průzkum vrchu Svatého Hostýna
sakrální architektura
Bohuslavice u Kyjova – kostel sv. Filipa a Jakuba
Brno - Nanebevzetí P. Marie, jezuitský kostel
Brno Zábrdovice - Nanebevzetí P. Marie, (premonstrátský kostel)
Brno - kostel Svatých Janů s Loretou, (minoritský kostel s areálem kláštera)
Brno-Staré Brno, Klášter augustiniánů - shp na úrovni plánové dokumentace
Český Krumlov, klášter minoritů a klarisek na Latráně - památky UNESCO
Dolní Věstonice - kostel sv. Michaela
Horní Věstonice- kostel sv. Rozálie
Ivančice - synagoga
Kochov u Letovic - kostel sv. Jiří
Mikulčice – kostel sv.
Podmolí - kaple Panny Marie
hřbitovy
Brno – budova krematoria – vrcholné dílo československé moderní architektury
Prostějov – městský hřbitov
Přerov - hřbitovy ve správě města
veřejné budovy
Brno - výpravní budova hlavního nádraží
Ivančice - Besední dům
Olomouc - SPEA Olomouc (budova bývalé Nemocenské pokladny)
Uherský Brod - dům č.p. 136
městské domy
Brno - Radnická 2
Brno - Lidická 12
Brno - Jakubská 7
Brno - Palác Padowetz, Bašty 2
Brno - Annenhof, Česká 6
Konice - dům č.45
Kroměříž – Jánská č. 199
Kroměříž - Velké náměstí č. 45
Lipník nad Bečvou, Palackého č.p. 614
Luhačovice - Augustiniánský dům
Luhačovice - vila Valaška
Luhačovice – vila Niva

Mikulov - kanovnické domy, 5 objektů
Náměšť na Hané – objekt č. 250
Prostějov - Poděbradovo náměstí 8
Teplice nad Bečvou, dům č.p. 67
Teplice nad Bečvou - lázeňský dům Slovenka
Třebíč - Karlovo náměstí 19
Třebíč - Blahoslavova 97 a 98
Uherské Hradiště – Masarykovo náměstí č. 34
Uherský Brod - Masarykovo náměstí 104 a 105
Valašské Klobouky - Masarykovo náměstí č. 177
panská sídla
Branky u Valašského Meziříčí - zámek
Dalešice - zámek
Dolní Kounice - zámek
Domanín - statek
Dukovany - archivní průzkum zámku
Holešov - zámek
Jinošov - zámek
Kravaře u Opavy - zámek
Kunovice - panský dvorec
Kvasice - svobodný dvůr, č.p. 18
Letovice - zámek
Maníkovice - lovecký zámeček
Myslibořice – zámek, dílčí SHP
Nový Dvůr – zámeček Leopoldsruhe
Nový Světlov - zámek
Strání - zámeček
Tulešice - zámek
Telč - zámecký skleník
Uherský Brod - panský dům
Žinkovy u Nepomuku - zámek
ostatní
Brno - Morový sloup na náměstí Svobody
Náchod - zámecký park
Rančířov u Jihlavy - fara
Velehrad - klášterní konírna a sýpka
Želetava – Starý hrad
technické památky
Brno -nákladové nádraží – skladiště Malá Amerika
Bystřička - přehradní nádrž
Tasice - sklárna Huť Jakub
Zbýšov - důlní věž dolu Simson

Stratigrafické průzkumy povrchových úprav a historické barevnosti
interiéry
Blížkovice - kostel sv. Bartoloměje
Bohdalice – budova fary
Boleradice - kostel sv. Jana Křtitele
Břeclav - zámek
Častohostice - kostel sv. Barbory
Dambořice – kostel sv. Martina
Dukovany - zámek
Ivanovice na Hané - zámek
Kroměříž - Velké náměstí 39
Kroměříž - Jánská 32
Kroměříž - Jánská 32
Lešná - zámek
Miroslavské Knínice - kostel sv. Mikuláše
Popice - kostel sv. Ondřeje
Ždánice - kostel Nanebevzetí P. Marie
Brno - kartouzy a kaple ostatků v bývalém klášteře v Brně – Králově Poli, etapa I., II., III.
Brno – Královo Pole, bývalý pivovar kláštera
Diváky - kostel Nanebevzetí P. Marie
Dolní Věstonice - dům č.4
Mikulov - kostel sv. Václava
Velké Meziříčí - renesanční sklep
Luhačovice - vila Valaška
Svitávka - Low-Beerova vila
Telč - Palackého 25
Uherské Hradiště - radnice
Uherský Brod - hřbitovní kaple
Uherský Ostroh - přízámčí
Veselí nad Moravou - zámek
Vsetín – zámek, dílčí průzkum
Vsetín – obecní záložna
fasády
Blansko – zámek
Brno – Údolní 18
Konice - zámek
Kroměříž - Ztracená 64
Moravec - zámek
Uherské Hradiště – vlakové nádraží
Skalice - zámek
Štípa - klášter
Teplice nad Bečvou - lázeňský dům Slovenka
Uherské Hradiště – kostel sv. Františka Xaverského
Uherské Hradiště – J. Stancla č. 152

Valašské Klobouky – Masarykovo náměstí č. 177
Znojmo - Masarykovo náměstí 3
Žinkovy - zámek
Příprava projektů pro dotační tituly
Program regenerace MPZ v Holešově
Příprava obnovy objektu
Brno - kostel Nanebevzetí Panny Marie, jezuitský kostel
Letovice - zámek
Rajhrad - klášterní kostel sv. Petra a Pavla, včetně klášterních budov
Uherský Brod - fortifikační systém
Velehrad - bazilika a kaple svatého Cyrila
Velké Meziříčí - východní fasáda zámku
Žinkovy u Nepomuku - zámek
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