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I. Lokalizace památky
1. Kraj: Jihomoravský
2. Obec: Brno
3. Adresa: Celní 3
4. Bližší určení místa popisem: Vstupní dveře - azylový dům pro mladistvé

II. Údaje o památce
1. Specifikace památky: Dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem
2. Autor: neznámý
3. Datování: 19. století
4. Materiál: dřevěný masiv (smrk)

III. Údaje o akci
1. Vlastník: Město Brno
2. Investor: Město Brno, Odbor správy majetku
3. Termín zahájení a ukončení: 2021

IV. Popis památky
Jedná se o dvoukřídlé vstupní dveře rámové konstrukce s výplněmi a střední krycí
lištou - „klapačkou“. Rámová konstrukce je zdobená žlábkováním. Součástí dveří
je nadsvětlík o čtrnácti prosklených polích zatmelených sklenářským kytem.
Kování dveří je novodobé, tvarově neodpovídající originálu.

V. Stav
Celková konstrukce dveří je dosti subtilní a naprosto nerespektuje frekvenci
pohybu klientů zařízení. Povrch dveří pokrývá vrstva dožilých nátěrů světle hnědé

barvy, které jsou v celé ploše strávené a rozpraskané, dřevo je hloubkově
narušené. Kování je novodobé, tvarově nevhodné. Závěsy dveří jsou
zdeformované, rámová konstrukce i kazety jsou rozštípané a popraskané.
Elektrické vedení otvírače dveří je osazené na povrchu a esteticky zcela
nepřijatelné.

VII. Postup prací
Vzhledem k subtilní konstrukci dveří v rozsahu poškození a s ohledem na
náročnost provozu doporučujeme náhradu stávajících dveří za kopii z červeného
dubu, která bude v šířce zesílena z 4,2cm na 6cm. Kazety budou volné bez
zaklížení, aby nedošlo k jejich roztržení vlivem teplotních změn. Vnitřní strana
rámu dveří bude začištěna obložkou. Elektrické rozvody vedení přes plochu dveří
budou přeloženy do plochy stěn. Kování a závěsy budou odpovídat původnímu
tvaru dveří. Zámky budou osazeny podle pokynů správce budovy. Povrchová
úprava bude provedena lazurouv barevnosti navazující na obložení interiéru.

VII. Závěr
Cílem obnovy je funkce a zlepšení estetického vzhledu vstupu do budovy.

