Obr. 9. Praha, Hrad, Románské
okénko jižní věže baziliky sv. Jiří. Přes
velice působivý výraz režného kamene
ze byly zcela určitě odstraněny
minimálně mladší omítkové a nátěrové
vrstvy.

Obr. 12. Český Krumlov, dům čp. 7,
Pozoruhodný rekonstrukční přístup k
pozdněgotické malované fasádě, v níž
se
zároveň
uplatňuje
také
rekonstruovaná renesanční atika.

Obr. 15. České Budějovice, Náměstí
čp.
76,
detail fasády.
Vztah
sgrafitových článků a základní plochy
je v podstatě ještě gotický.

Obr. 10. Český Krumlov, Radniční Obr. 11. Tábor, dům čp. ?, část
pozdněgotické
ulice. Patrně ještě gotické okénko. rekonstruované
Současný stav s "vypreparo-vanými" geometrické barevné úpravy.
částmi kamenného ostění je zcela
nevhodným novotvarem.

Obr. 13. České Budějovice, dům v
Kněžské ulici, čelní pohled. Přes
renesanční
mluvu
ve
sgrafitu
provedených článků je koncipována
ještě gotickým způsobem.

Obr. 14. Český Krumlov, Dlouhá čp.
62, detail sgrafitového rámování oken.
Z největší pravděpodobností původní,
červeně domalovaný detail fasády.

Obr. 16. Český Krumlov, Zámecké schody čp. 9, detail
fasády.
Autenticky
rekonstruované,
červeným
"kolorováním" pojednané sgrafito.

Obr. 18. Český Krumlov, bývalá jesuitská kolej, detail
hlavního průčelí. Dobře patrný vztah sgrafitové rustiky
a malované římsy.

Obr. 17. Český Krumlov, Latrán čp. 14, detail fasády.
Rekonstruované barevné plochy, doplňující sgrafito.

Obr. 19. Český Krumlov, zámek, pohled na fasádu
Buchalterie. Náročná renesanční fasáda, malovaná en
grisaile.

Obr. 20. Český Krumlov, náměstíčko Na louži čp. 54,
detail náročné renesanční malované fasády.

Obr. 21. Český Krumlov, Dlouhá ul.
čp. 30-31, detail styku rekonstruované
a původní fasády. Na zachované části
sgrafita
patrný
okrový
nátěr
proškrabaných
ploch
a
černá
kordonová římsa.

Obr. 22. Kaplice, náměstí čp. 215,
hlavní průčelí. Dobře patrný vztah
náročné sgrafitové úpravy v patře a
malované úpravy přízemí.

Obr. 23. Doudleby nad orlicí, zámek,
detail sgrafita.

Obr. 31. Ostrov nad Ohří, zámek,
barevná úprava z počátku 18.
stol.

Obr. 33. Praha, Hradčanské náměstí,
Toskánský palác. Celkový pohled. V
barevnosti barokní fasády se uplatňují
ve hmotě probarvené omítky.

Obr. 32. Praha Hradčanské náměstí,
Toskánský palác, detail fasády, v níž
se uplatňují probarvené omítky.

Obr. 36. Praha, křižovnický kostel sv.
Františka,
mramorový
portál,
Basrevnost mramorů určíla barevné
řešení celku.

Obr. 34. Český Krumlov, bývalý kostel
sv. Jošta, část uliční fasády.
Charakteristická
pozdně
barokní
bílošedá barevnost. Odhalené kamenné
prvky rozbíjejí a znečitelňují fasádu.

Obr. 35. České Budějovice, boční
fasáda
radnice,
barevnost
je
nepůvodní, při průzkumu nalezeny
stopy
celoplošného
šedého
mramorování.Problematická je též
úprava kamenických prvků, zvláště
středověkého
okoseného
oblouku
podloubí.

Obr. 38. Český Krumlov, letohrádek Bellarie, celkový
pohled, rekonstruovaná rokoková barevnost.

Obr. 37. Český Krumlov, poutní areál na Křížové hoře,
celkový pohled, rekonstruovaná barokní barevnost.

Obr. 39. Hořice v Podkrkonoší, náměstí čp. 201, uliční
fasáda. Pozoruhodná, snad autenticky obnovená
barevná úprava kamenného tesaného průčelí z poloviny
19. stol.

Obr. 40. Kutná Hora, Vladislavova ulice, detail fasády.
Patrně původní, monochromní úprava z druhé poloviny
19. století.

Obr. 42. Pardubice, Pernštejnské náměstí čp. 66, detail
suprafenestry v průběhu obnovy. Zajímavá, patrně
původní úprava jinak monochromního průčelí z druhé
poloviny 19. stol.
Obr. 41. Praha, Jeruzalámská ulice,
Jeruzajémská synagoga, detail vstupu.
Barevnost je dána secesním důrazem
na
uměleckořemesný
detail
a
orientalizujícím výrazem stavby.

Obr. 43. Český Krumlov, Kájovská
ulice čp. 65, obnovená malovaná
neorenesanční fasáda.

Obr. 44. Praha Hradčanské náměstí
čp. 9-10, detail pravého portálu.
Zjevně demonstrovaná absurdita snahy
po "odhaleném" kameném prvku.

