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Abstrakt 
Tato bakaláUská práce se zabývá zjednodušeným stavebnE technickým 

pr]zkumem kostela sv. Jiljí ve ŠvihovE, analýzou jeho vybraných poruch a návrhem 

sanačního opatUení. Tešena je problematika zvýšené vlhkosti zdiva, statických trhlin 

a biologického napadení zdiva a dUevEných prvk] krovu. V rámci pr]zkumu probEhlo 

mEUení vlhkosti in-situ. Pomocí kapacitního vlhkomEru byla stanovena vlhkost zdiva 

a pomocí odporového vlhkomEru vlhkost dUevEných prvk] v krovu. NáslednE probEhl 

odbEr vzork] zdiva a dUeva k laboratorní analýze. V laboratoUi probEhla gravimetrickou 

metodou validace hodnot vlhkosti zdiva získaných kapacitním vlhkomErem. Dále byly 

v laboratoUi zkoumány vzorky dUeva, u kterých bylo podezUení na výskyt dUevokazných 

šk]dc]. Tato práce se taktéž zabývá pUíčinou vzniku jednotlivých poruch. Na závEr jsou 

uvedeny návrhy sanačních Uešení, pUi jejichž návrhu byl brán zUetel na památkovou 

ochranu objektu.  
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pr]zkum, rekonstrukce, sanace, vlhkost, trhlina, kostel, zdivo, dUevo 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to provide a simplified technical research of the 

church of St. Giles in Švihov, analysis of its selected failures and design of the 

remediation measures. This thesis also discuss and provides solutions for the problems of 

increased moisture in masonry, static cracks and  timber roof elements attacked by the 

biological pests. A capacitive hygrometer was used to measure the moisture of the 

masonry inside the church and a resistive hygrometer was used to measure the moisture 

of the timber roof elements. The obtained results were verified by the gravimetrical 

method in the laboratory. In the laboratory there was also determined the content of salts 

in the masonry. It was firstly analysed qualitatively and then quantitatively. Likewise, an 

analysis was performed on the samples of the timber elements, which were suspected to 

be affected by the timber-boring insect and timber-decay fungus. This thesis also discuss 

analysis of causes of the failures. The design of the remediation measures was taken with 

regard to the heritage protection.  
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1. ÚVOD 

Tato bakaláUská práce se zabývá rekonstrukcí historického kostela sv. Jiljí 

nacházejícím se ve mEstE Švihov ve východních Čechách nedaleko Klatov. Jedná se 

o hUbitovní kostel,  který je jediným poz]statkem prvního, dnes již zaniklého, panského 

sídla ve ŠvihovE. 

Nejstarší část kostela pochází z období 12. až 13. století.  V následujících stoletích 

probíhaly r]zné stavební úpravy. Došlo k pUístavbE hlavní lodi, sakristie a pUedsínE, skrze 

kterou vede stávající hlavní vchod do kostela. K poslední zásadní stavební promEnE došlo 

v období klasicismu, kdy kostel získal dnešní podobu. Další již drobnEjší úpravy 

v podobE opravy fasády, stUešní krytiny a zajištEní okenních otvor] probíhaly 

v následujícím období a poslední byly provedeny  v roce 2011/2012, kdy byla 

provedena částečná oprava fasády a vymEnEna část stUešní krytiny.  

Kostel sv. Jiljí byl vždy oproti ostatním švihovským památkám upozadEn a nebylo 

mu vEnováno zasluhující pozornosti, proto se zejména interiér kostela v dnešní dobE 

nachází v žalostném stavu. Negativní vliv zde má zejména zvýšená vlhkost a s ní 

související degradační procesy, zároveO je narušen statickými poruchami.  

 V první části této práce je uveden zjednodušený stavebnE technický pr]zkum, 

v rámci kterého jsou popsány konstrukce objektu a zároveO zhodnocen jejich stávající 

stav včetnE zjištEní konkrétních poruch.  

V další části práce je uvedena analýza pUíčin vzniku poruch, v rámci které 

probEhlo mimo jiné zkoumání vzork] odebraných v objektu v Mikrobiologické laboratoUi 

FSv ČVUT.  V rámci stavebnE technického pr]zkumu nebylo možné vzhledem 

k památkové péči výraznE zasahovat do konstrukcí, bylo však možno odebrat 

k laboratorní analýze vlhkosti a napadení biologickými šk]dci malé množství vzork] 

omítek a dUeva z krovu.  

V poslední části jsou uvedeny návrhy vhodných sanačních opatUení, která by 

plnila svou funkci ze stavebnE technické stránky a zároveO byla v souladu s památkovou 

péčí.  

Cílem této práce je taktéž upozornit na aktuální špatný stav kostela a sloužit tak 

jako podnEt k zahájení opatUení vedoucích k provedení jeho celkové rekonstrukce 

v blízké dobE.   
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU 

2.1. Lokace 
Kostel svatého Jiljí se spolu s pUilehlým hUbitovem nachází v malém 

dvoutisícovém mEstečku Švihov v PlzeOském kraji, zhruba 10 km od Klatov.  Vyjímá se 

na kopci ve východní části mEsta nad Uekou Úhlavou, v blízkosti železniční tratE, 

v nadmoUské výšce 395 m n.m.   

 
   Obr.  1   Letecký snímek mEsta Švihov u Klatov s umístEním kostela sv. Jiljí [4] 

 
   Obr.  2   Katastrální mapa  mEsta Švihova u Klatov  s umístEním kostela sv. Jiljí   [3] 
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     Obr.  3   ZemEpisná mapa  mEsta Švihova u Klatov  s uvedenými nadmoUskými výškami  [5] 

2.2. Základní popis a památková péče 

Jedná se o tribunový hUbitovní 

kostel, p]vodnE z doby románské. 

Odhadovaná doba vzniku je zhruba 

pUelom 12. a 13. století. BEhem 

následujících staletí byl doplnEn o 

pUístavby a na p]vodních částech byly 

provedeny stavební úpravy. [1][42] Dnes 

je tvoUen hlavní lodí, vedlejší lodí, 

sakristií, presbytáUem, kruchtou a pUedsíní, skrze níž vede stávající hlavní vchod do 

kostela.  Do prostoru kruchty vede zvláštní vchod se samostatným schodištEm v severní 

části kostela. Do podkroví se lze dostat malým okénkem v prostoru kruchty. StUecha 

kostela je Uešena jako sedlová, v severní části nad presbytáUem se sbíhá do valby. Oba 

menší pUístavky mají samostatné sedlové stUechy. V místE napojení presbyteria k lodi je 

umístEn šestiboký sanktusník. Kolem kostela se nachází hUbitov, pUičemž nEkolik hrob] 

je umístEno v bezprostUední blízkosti obvodového zdiva kostela.  

Vlastníkem kostela a pUilehlého hUbitova je mEsto Švihov.  

Kostel je zaUazen mezi nemovité kulturní památky České republiky. PamátkovE 

chránEn je od 3.5. 1958. [1] 

OHヴく Pohled severovýchodní Obr. 4   Pohled severovýchodní 
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Obr. 5   Pohled západní 

 

 

 
Obr. 7   Pohled jihovýchodní 

 

2.3. Historie a stavební vývoj kostela 

Kostel nese své jméno po svatém Jiljím, mnichovi a poustevníkovi, který se dle 

legendy narodil v Tecku do bohaté rodiny, kde po smrti rodič] veškeré své jmEní rozdal 

a rozhodl se sloužit Bohu. Je to zároveO jeden ze Čtrnácti svatých pomocník], což je 

skupina uctívaných svatých v Uímskokatolické církvi a sloužících jako pUímluvci a 

ochránci pUed neštEstím a nemocemi. [6]  

První zmínky o ŠvihovE v písemných pramenech pochází z roku 1245. JeštE 

z doby pUedcházející tomuto roku pochází dnes již zaniklé šlechtické sídlo, jehož součástí 

byl právE kostel sv. Jiljí. Jméno zakladatele tohoto sídla není pUesnE známo. Kostel je 

jediným poz]statkem po tomto sídle.  

Existuje nEkolik verzí, které hovoUí o nejstarší části kostela. Dle nEkterých 

pramen] tvoUí nejstarší část  hlavní lo@ s patrovou západní částí, kde byla panská tribuna, 

na kterou vedl dUevEný most spojující kostel se šlechtickým sídlem. Boční lo@ sloužila 

jako obytné stavení  zemanské tvrze a na místE dnešního presbyteria se nacházela 

Obr. 8   Pohled jižní 

Obr. 6   Pohled severozápadní 
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p]lkruhová apsida. Dle jiných pramen] je nejstarší část tvoUena dnešní vedlejší lodí, která 

se považuje za poz]statek p]vodní románské svatynE z konce 12. století. PrávE na této 

verzi se shodne nejvEtší 

množství historik].  

V období gotiky 

došlo k pUemístEní osídlení 

na druhý bUeh Úhlavy a kostel 

ztratil své výsadní postavení. 

Svou pozornost získal zpEt 

okolo poloviny 14. století. 

Z této doby zUejmE pochází 

hlavní lo@, presbytáU a 

kruchta. Gotická hlavní lo@ 

pravdEpodobnE dosahovala výraznE vEtší výšky  než dnes, nebo[ gotická okna jsou 

posazena pomErnE vysoko blízko stropní konstrukci. Vstup do kostela byl ze severu, skrze 

gotický portál, který se však do dnešních dob nezachoval. V západní patrové části byla 

patrnE menší vEžní tribuna pUístupná z interiéru lodi, nebo[ schodištE, které v současnosti 

vede na kruchtu z exteriéru, je až z doby barokní. V období gotiky probEhly taktéž 

stavební úpravy v románské boční lodi. Tyto úpravy se týkaly zejména pUemEny 

románských oken na gotická.  

V období rané renesance došlo k pUístavbE severní pUedsínE a zajištEní tak nového 

vchodu do kostela, který se zachoval až do dnešního dne.  

K nejzásadnEjším stavebním úpravám došlo v období baroka. Koncem 17. století 

došlo k opravám stávajících částí kostela a součástí úprav bylo i provedení jižní pUístavby 

a proražení otvoru z boční lodE do novE vzniklé pUístavby. V boční lodi byl zUízen oltáU a 

vzniklo zde poutní místo. Jak byl zUízen pr]chod mezi hlavní a vedlejší lodí, není 

doloženo. V období baroka došlo také k zásadní události, a to k požáru krovu kostela. Byl 

však znovu postaven. V rámci pUestavby krovu došlo ke snížení výšky hlavní lodE. Další 

zásadní zmEnou v tomto období bylo zUízení hudební kruchty a na ní vedoucího bočního 

schodištE.  

V období klasicismu došlo k pUemEnE zejména interiéru kostela. Co se stavebních 

úprav týče, tak byly proraženy dva otvory mezi hlavní a vedlejší lodí. ZároveO byl zazdEn 

vstup z jižní pUedsínE a tento prostor začal sloužit jako sakristie.  

Obr. 9   Historický p]vod částí kostela 
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K roku 1852 je ve farní kronice doložena výstavba sanktusníku nad presbytáUem. 

V 19. století dále pak probEhla také úprava štítu severní pUedsínE do stávající podoby.  

Mezi nejmladší zásahy do objektu patUí provedení nových vnEjších a vnitUních 

omítek, výmEna okenních výplní a stUešní krytiny v 60. letech 20. století. V 90. letech 

byla položena nová krytina na boční lodi. V roce 2011/2012 probEhly zatím poslední 

opravy. Byla vymEnEna stUešní krytina nad presbyteriem a provedena nová vnEjší omítka. 

[1][2][42] 

3. ZJEDNODUŠENÝ STAVEBND TECHNICKÝ PR¥ZKUM  

3.1. POPIS KONSTRUKCÍ 

3.1.1. Výkresová dokumentace 

K objektu byl na ÚOP NPÚ v Plzni 

k dispozici k nahlédnutí StavebnE historický 

pr]zkum kostela sv. Jiljí, jehož obsahem je nEkolik 

skic kostela, avšak bez výmEr. Z tohoto d]vodu bylo 

nutno objekt zamEUit in-situ. ZamEUení probEhlo 

pomocí laserového dálkomEru a svinovacího metru. 

NáslednE bylo provedeno zakreslení stávajícího 

stavu do digitální podoby. Výkresová dokumentace 

je pUílohou této práce – výkresy č.1-10.  

3.1.2. Geologické podloží a radon 

Dle Geologické mapy České geologické služby [7] je oblast, kde se nachází kostel 

sv. Jiljí, součástí soustavy Českého masivu z éry proterozoika – paleozoika. Podloží je 

zde tvoUeno z metamorfované horniny – bUidlice. V okolí se nachází fylitické drobové 

bUidlice. Z čeho jsou tvoUeny pokryvové vrstvy, by bylo nutno zjistit provedením nové 

vrtné sondy. Dle mapy Vrtné prozkoumanosti České geologické služby [8] se sice ve 

mEstE Švihov nachází nEkolik míst, kde byly tyto sondy provedeny, avšak tato místa se 

nachází pUedevším v centru mEsta  a podél hlavní silnice u Ueky, tudíž na tamEjších 

místech zjištEný geologický profil není vypovídající pro místo, kde se nachází kostel sv. 

Jiljí.  

Dle radonové mapy [9] je v této oblasti nízký radonový index.  

Obr. 10   ZamEUování kostela laserovým 
dálkomErem 
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3.1.3. Základové konstrukce 

Vzhledem k tomu, že k objektu nejsou k dispozici výkresové podklady, ve kterých 

by byl patrný zp]sob založení objektu, lze ho pouze pUedpokládat. Část objektu z doby 

románské a gotiky je pravdEpodobnE založena na základovém zdivu z lomového kamene 

nebo na kamenném zdivu s hlinEným pojivem. Část z období renesance a baroka 

pravdEpodobnE na základových pasech z kamenného zdiva.   

V pUípadE provádEní rekonstrukce kostela by bylo nutné provést sondy, které by 

odhalily, jak je kostel skutečnE založen a v jakém stavu tyto konstrukce jsou.  

Obr. 11   Výsek z 
Geologické mapy České 
geologické služby. 
Poloha kostela sv. Jiljí je 
vyznačena červenou 
šipkou.  [7] 

Obr. 12   RozmístEní 
vrt] ve mEstE Švihov [8] 
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3.1.4. Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce presbytáUe, hlavní a vedlejší  lodi jsou z kamenného zdiva o 

tlouš[ce 1,0 - 1,1 m. Část kruchty je taktéž z kamenného zdiva a jeho tlouš[ka  je 1,5 m. 

V místE v podkroví je tlouš[ka stEn hlavní lodi a presbyteria menší. Tlouš[ka stEn se zde 

pohybuje mezi 500 a 800 mm.   

PUístavba pUedsínE z období renesance je pravdEpodobnE z cihelného zdiva, 

v rámci stavebnE technického pr]zkumu to nebylo možné blíže ovEUit, nebo[ zdi nejsou 

v žádném místE obnažené od omítky a sondu nebylo možno provést. Tlouš[ka stEn je 0,55 

a 0,75 m. Z cihelného zdiva je pravdEpodobnE také jižní pUístavba. Tlouš[ka zdiva je 

v této části kostela 0,6 m.  

U nEkolika oken nacházejících se ve stEnách z kamenného zdiva jsou kolem 

okenních rám] z interiéru viditelné cihelné vyzdívky. A to z toho d]vodu, že okna nejsou 

p]vodní a v rámci osazení nových okenních rám] byla provedena i cihelná vyzdívka.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Stropní  konstrukce 

Nad hlavní lodí je rovný trámový strop bez záklopu.  Zespodu je opatUen podbitím 

a rákosovou omítkou. Vzdálenost stropních trám] je 0,9 m a z podkroví je zUejmé, že jsou 

kladeny vždy do p]lky osové vzdálenosti mezi vaznými trámy krovu. V místE uložení 

stropních trám] na obvodovou ze@ je pUerušena pozednice. RozmEry trám] jsou 300 x 

200 mm, rozpon je zhruba 7,1 m. Uložení na zdivo je cca 300 mm. Podbití je z prken o 

tlouš[ce 18-25 mm. Z podkroví je patrné, že necelá tUetina výšky trám] je zasypaná sutí, 

Obr. 13   Lomové a cihelné 
zdivo ve štítové stEnE 
(východní stEna presbytáUe) 

Obr. 14   Kamenné zdivo 
stEny mezi hlavní a vedlejší 
lodí. 
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kterou z části tvoUí zbytky stUešní krytiny, dále pak kusy kameniva, cihel, zvíUecí mršiny 

a trusem živočich].   

 

Vedlejší lo@ je zaklenuta valenou klenbou uloženou na podélné zdi. Na rubové 

stranE je pUitížena násypem a sutí. VyzdEna je z kamenného zdiva. . Rozpon je zhruba 3,3 

m a vzepEtí  1,6 m.  

Zaklenutí pomocí valené klenby se nachází i nad kruchtou a v podkruchtí.  

V prostoru kruchty je rozpon 3,5 m a vzepEtí zhruba 1,75 m. Je taktéž pUitížena násypem 

a sutí. Klenba v podkruchtí je pUitížena kamennou nadezdívkou.  

Nad presbytáUem je žebrová kUížová klenba, pUitížena násypem. Taktéž 

z kamenného zdiva.  

Valená klenba se taktéž nachází v obou pUístavbách. V prostoru pUedsínE má 

vzepEtí cca 1,3 m a rozpon 3,1 m, v prostoru sakristie pak vzepEtí 1,8 m a rozpon 3,9 m. 

V obou prostorách je klenba vyzdEna pravdEpodobnE z cihelného zdiva.  

 

     

 

Obr. 16   Trámový strop s rákosovou omítkou Obr. 15   Uložení stropního trámu na obvodovou 

ze@. PUerušení pozednice v místE uložení trámu. 

Obr. 17   Su[ na rubu valené klenby boční lodi Obr. 18   Žebrová  kUížová klenba nad 

presbytáUem 
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3.1.6. Vertikální komunikace 

V objektu se nachází dvoje schodištE. ObE umožOují pUístup na kruchtu. První 

z nich je kamenné a zajiš[uje pUístup ke dveUím na severní stranE kostela. Za dveUním 

otvorem se nachází schodištE zdEné. ObE schodištE jsou v pomErnE špatném stavu, nebo[ 

nejsou a v minulosti taktéž nebyla jakkoliv udržována.  

K pUístupu na krov slouží dUevEný žebUík, není nijak zajištEn a je pouze volnE 

opUen.  

 

3.1.7.  Konstrukce zastUešení 

Nad hlavní a vedlejší lodí, presbytáUem a kruchtou je sedlová stUecha, na západní 

stranE zakončena štítem a na východní strmou valbou.  Nad presbytáUem se nachází 

šestiboký sanktusník, zastUešený cibulovitou stUechou. V lucernE vEže jsou otvory zakryté 

prkny. Krytina sanktusníku je plechová.   

Tešení krovu nad hlavní a vedlejší lodí je konstrukčnE složité. Stávající krov 

pochází z období baroka, kdy musel být po požáru svého pUedch]dce zrekonstruován. Na 

konstrukci je patrné, že ačkoliv je krov barokní, byla snaha o zachování historického 

charakteru. Krov nese znaky barokní i gotické. Navíc pUi rekonstrukci bylo 

pravdEpodobnE použity i dUevo ze starého krovu, které nebylo poškozeno požárem.  

Konstrukce krovu nad hlavní a vedlejší lodí je rozdElena na tUi etáže. V horní části 

na hambalkovou soustavu s dvEma hambalky, ve spodní části krovu vazba nese znaky 

Obr. 21   Kamenné schody na 
severní stranE vedoucí ke vstupu 
na kruchtu 

Obr. 19   ZdEné schodištE vedoucí 
na kruchtu 

Obr. 20   DUevEný žebUík 
umožOující pUístup na krov 
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vaznicové soustavy – ležaté stolice. RozpEtí krovu je zhruba 7,6 m. Sklon je 60 stupO]. 

Vzdálenost vazných trám] je 0,9 m. Do p]lky jejich vzdálenosti jsou v prostoru nad 

hlavní lodí uloženy stropní trámy. V prostoru nad presbytáUem jsou mezi vazné trámy 

vloženy výmEny a do nich začepována krátčata. V každé vazbE krovu se nachází dva 

hambalky se vzpErami, ve spodní etáži pUipomínající ležatou stolici dochází ke stUídání 

plných a jalových vazeb. VzpEry mezi horním a spodním hambalkem jsou v každé čtvrté 

vazbE Uešeny jako tzv. klasové. Ve zbylých jsou vzpEry začepovány mezi krokev a spodní 

hambalek (v nEkterých vazbách se vyskytuje spojení pUes tzv. rybinový plát).  

V podélném smEru krovu je tzv. podélná stolice ve dvou úrovních. Horní sloupek 

je podpírán spodním hambalkem a stUedovým nosníkem nacházejícím se pod spodním 

hambalkem.  ZároveO podpírá nosník podpírající horní hambalek. Spodní sloupek podpírá 

stUedový nosník a je uložen na prahový nosník, umístEný kolmo na vazné trámy.  

Krov je v podélném smEru ztužen podélnou stolicí, pásky a ondUejskými kUíži, 

nacházejícími se v rovinE krokví. V pUíčném smEru je ztužen pUevážnE pomocí vzpEr.  

Krytina stUechy je prejzová a je položená na latích kolmých na krokve. Osová 

vzdálenost latí je 0,32 m. Na části kostela je krytina z 60. let 20. století, v části nad 

presbytáUem je položena krytina nová z roku 2011/2012.  Zakreslení konstrukce krovu je 

uvedeno na výkresech č. 4 – 6. 

  Jak je Uešeno zastUešení pUedsínE a sakristie nebylo možné v rámci stavebnE 

technického pr]zkumu zjistit, nebo[ prostor nad zaklenutím tEchto pUístaveb nebyl 

pUístupný. V pUípadE provádEní rekonstrukce kostela by bylo nutno provést sondy do 

tEchto konstrukcí a zjistit tak jejich provedení a stav. Krytinu tvoUí bobrovka.  
 

 

 

 

Obr. 22   Uložení pozednic do štítoví zdi Obr. 23   PUichycení námEtku k vaznému trámu 
pomocí tzv. kramle 
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3.1.8. Podlahy 

V prostoru celého kostela, kromE 

prostoru kruchty, je cihelná podlaha uložená 

do násypu. Výška násypu bude 

pravdEpodobnE kolem 80 mm. Podlaha je 

v celkem dobrém stavu, pouze na nEkterých 

místech, zejména ve vedlejší lodi pUed 

oltáUem, se propadá. Nejnižší místo je 

zhruba o 35 mm níž než zbylá rovina 

podlahy. Cihelná dlažba se nachází taktéž 

v prostoru presbytáUe. Tato zvláš[ významná část prostoru kostela je zd]raznEna 

vyvýšením podlahy o 130 mm. PUechodový stupeO je Uešen masivním dUevEným prahem.    

Na kruchtE je prkenná podlaha tvoUená dUevEným záklopem trámového stropu 

vynášejícím kruchtu.   

 

3.1.9. Otvory  a jejich výplnE  

P]vodní okenní otvor v prostoru kostela  je románské okno v prostoru vedlejší 

lodi za oltáUem a okenní otvory v jižní sakristii z období pozdní renesance. Zde se také 

nachází tzv. volské okno. Ostatní okenní otvory nejsou p]vodní. V prostoru hlavní a 

vedlejší lodE se nachází poz]statky p]vodních gotických oken, zároveO jsou však 

v otvorech osazeny novodobEjší dUevEné rámy se sklenEnými tabulemi.   

Obr. 24   Začepování krokve do pozednice Obr. 25   Pohled do konstrukce sanktusníku 

Obr. 26   Propadlá podlaha v boční lodi pUed 
oltáUem 
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Jediná osazená dveUní kUídla jsou pUi hlavním vstupu do kostela z pUedsínE do 

hlavní lodE, kde se nachází dUevEné jednokUídlé levé dveUe, bez zárubnE, dále pUi bočním 

vstupu na kruchtu, kde se nachází taktéž dUevEné levé dveUe, avšak s osazenými 

dUevEnými zárubnEmi. Ostatní otvory jsou bez dveUních kUídel a bez zárubní. Otvor ve 

stEnE mezi hlavní lodí a presbytáUem je zaklenut lomeným obloukem. Dva otvory mezi 

hlavní a vedlejší lodí byly dodatečnE proraženy v období klasicismu a mají rovné 

nadpraží. Otvor ve stEnE mezi vedlejší lodí a sakristií je taktéž zaklenut.  

 

3.1.10. Povrchové úpravy 

3.1.10.1.  VnEjší 

Poslední úprava fasády probEhla v roce 2011/2012, kdy byla nabílena. Pod fasádní 

barvou se nachází vápenná omítka, která pochází z 90. let 20. století.  

 

3.1.10.2. VnitUní 

Poslední úpravy interiéru kostela probEhly v 90. letech 20. století. V této dobE byl 

interiér vybílen. Je zde taktéž vápenná omítka, která je však starší než venkovní. Navíc je 

možné, že do výšky zhruba do 2 m byla dodatečnE provedena omítka na bázi cementu.   

Stropní konstrukce  hlavní lodi je opatUena omítkou na rákosové rohoži. Nachází 

se na ní freska. Freska se nachází taktéž na líci kUížové klenby v presbytáUi.  

 

Obr. 27   Poz]statek gotického okna Obr. 28   .  P]vodní románské 
okno 
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3.2. ZJIŠTDNÉ PORUCHY 

3.2.1. Vlhkost zdiva   

NejvEtším problémem v kostele je 

zvýšená vlhkost zdiva a s ní související jeho 

degradace. Na nEkolika místech již došlo 

k opadání omítky, zejména ve spodních částech 

u podlahy,  a následnE k obnažení zdiva.  

V rámci stavebnE technického pr]zkumu 

objektu došlo k mEUení vlhkosti zdiva in-situ 

pomocí kapacitního vlhkomEru a k odbEru vzork], u kterých byla v laboratorních 

podmínkách určena vlhkost.  

 

3.2.2. Vlhkost stropních konstrukcí 

Stopy po vlhkosti se nacházejí i na nEkolika 

místech trámového stropu nad hlavní lodí. Jsou 

to viditelné poz]statky po zatékání.   
 

 

 

 

 

3.2.3. Biologické napadení konstrukcí 

Vliv zvýšené vlhkosti je v objektu umocnEn pUítomností mikroorganism]. 

Z interiéru  bylo patrné znehodnocení zdiva a omítky pUítomností Uas a mech], z exteriéru 

pak znehodnocení fasády plísnEmi. Na místE byly odebrány vzorky a následnE pak 

zkoumány v Mikrobiologické laboratoUi FSv ČVUT za účelem bližšího určení, o jaké 

mikroorganismy se jedná.  

Zakreslení poruch od biologických činitel] je společnE se zakreslením viditelných 

poruch od zvýšené vlhkosti uvedeno na výkresech č. 7 - 11.  

Obr. 29   Provlhlé zdivo 

Obr. 30   Stopy po zatékání do stropní 
konstrukce 
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3.2.4. Trhliny v konstrukcích 

3.2.4.1. Trhliny ve svislých konstrukcích  

Další poruchou vyskytující se v kostele 

jsou trhliny ve svislých konstrukcích.  

Ve stEnE mezi hlavní lodí a 

presbytáUem jsou patrné statické tahové trhliny 

v oblasti zaklenutí otvoru. Jedná se 

pravdEpodobnE o aktivní trhliny, avšak 

v rámci stavebnE technického pr]zkumu to 

nebylo možné s jistotou potvrdit.  

Další statické porušení se nachází ve zdi mezi hlavní a vedlejší lodí. Trhlina svým 

tvarem pUipomíná část paraboly. Je viditelná jak ze strany z hlavní, tak i vedlejší lodi. 

Více patrná je však ze strany hlavní lodE. ZároveO je viditelnE porušeno i zhlaví 

stUedového pilíUe mezi otvory v této stEnE. Jedná se pravdEpodobnE taktéž o aktivní 

trhliny.   

Obr. 31   Výskyt Uas na zdivu Obr. 32   Výskyt plísnE na fasádE objektu 

Obr. 33   ZvýraznEné trhliny v zaklenutí otvoru 
ve zdi mezi presbytáUem a hlavní lodí 

Obr. 35   Trhlina mezi hlavní a vedlejší lodí 
(pohled z vedlejší lodi). Patrné porušení zhlaví 
pilíUe. Trhliny jsou černE zvýraznEny. 

Obr. 34   Trhlina mezi hlavní a vedlejší lodí 
(pohled z hlavní lodi). Trhliny jsou černE 
zvýraznEny. 
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Trhliny se nacházejí také v prostoru presbytáUe, ve východní stEnE, v místech 

kotvení oltáUe pomocí ocelových táhel. Jedná se o aktivní trhlinu, nebo[ pUíčina jejího 

vzniku (viz dále kap. 4.6.1.)  stále setrvává.  

 

V prostoru boční lodE na jižní stEnE 

se nad gotickým oknem nachází smyková 

trhlina kopírující zaklenutí otvoru. Jedná se 

s nejvEtší pravdEpodobností o aktivní 

trhlinu.  

 

V rámci stavebnE technického pr]zkumu nebylo možno určit šíUku trhlin, nebo[ 

pUevážná vEtšina trhlin se nachází na h]Ue dostupných místech.  

Zakreslení trhlin je uvedeno na výkrese č. 12.  

 

3.2.4.2. Trhliny ve vodorovných konstrukcích 

Trhliny byly patrné také ve vodorovných konstrukcích, konkrétnE na podhledu 

trámového stropu nad hlavní lodí.   Zakreslení je uvedeno na výkrese č. 11 

Obr. 36   Trhliny v nadpraží otvoru od kotvení 
oltáUe pomocí ocelových táhel 

Obr. 37   Trhliny v oblasti kotvení oltáUe pomocí 
ocelových táhel 

Obr. 38   Trhlina nad oknem v boční lodi. Je 
černE zvýraznEna. 

Obr. 39   Trhliny trámového stropu nad hlavní lodí 
v části u presbytáUe 

Obr. 40   Trhliny trámového stropu nad hlavní lodí 
v části u vedlejší lodE 
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3.2.5. Poruchy krovu 

 NEkteré prvky krovu, zejména v oblasti nad presbytáUem a nad prostorem 

kruchty,  jsou viditelnE napadené dUevokazným hmyzem a houbami. Z poškozených míst 

byly odebrány vzorky, které byly v Mikrobiologické laboratoUi FSv ČVUT dále 

zkoumány. Zejména jde o  poškození sloup] sanktusník], zhlaví vazného trámu 

(pravdEpodobnE i s čepem krokve) a mezilehlé vaznice na jižní stranE objektu. V rámci 

stavebnE technického pr]zkumu bylo kromE odebrání vzork] taktéž provedeno zmEUení 

vlhkosti dUeva pomocí odporového vlhkomEru.    

 
 

 

 

 

 

             

Obr. 41   Poškozená mezilehlá vaznice vlivem 
vlhkosti a biologických činitel] 

Obr. 42   Prohnilý vazný trám v místE 
začepování krokve 

Obr. 43 a 44   Sloupek vEže sanktusníku napadený tesaUíkem a červotočem. 
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 Na nEkolika prvcích krovu jsou 

patrny sesychací trhliny, avšak v rámci 

stavebnE technického pr]zkumu nebyla 

zmEUena jejich hloubka ani šíUka. V rámci 

provádEní rekonstrukce krovu by bylo nutno 

rozsah tEchto trhlin pUesnE určit.  

 
 

4. ANALÝZA PORUCH A JEJICH PTÍČIN 
Tato kapitola je další částí stavebnE technického pr]zkumu.  

4.1. Vlhkost zdiva 

4.1.1. MEUení vlhkosti zdiva 

V rámci bližšího pr]zkumu vlhkosti zdiva bylo provedeno místní mEUení 

kapacitním vlhkomErem v nEkolika bodech objektu. NáslednE bylo odebráno 7 vzork] 

omítky a zdiva a tentýž den byly tyto vzorky dopraveny do Mikrobiologické laboratoUe 

katedry konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT. Zde pak byla provedena gravimetrická 

metoda pro stanovení vlhkosti vzork]. Vzorky byly odebírány primárnE z míst, kde 

probEhlo mEUení kapacitním vlhkomErem. ZároveO však tato místa byla omezena jen na 

ta, která již byla značným zp]sobem poškozena, nebo[ nebyl žádoucí vznik dalších 

poškození omítky zp]sobených odebráním vzorku.  

Hodnoty z mEUení in situ a pomocí gravimetrické metody byly vyhodnoceny, 

porovnány a využity pro návrh vhodných sanačních opatUení.   

 

4.1.1.1 MEUení vlhkosti in situ 

Místní nedestruktivní mEUení vlhkosti zdiva 

probEhlo za pomoci digitálního kapacitního 

vlhkomEru Greisinger electronic GMK100. Dále pak 

bylo provedeno mEUení relativní vlhkosti vzduchu a 

teploty pomocí pUístroje Greisinger electronic 

GFTH95.   
Obr. 46   Kapacitní vlhkomEr 
Greisinger electronic GMK100 
(vpravo) a Greisinger electronic 
vlhkomEr + teplomEr GFTH95 (vlevo) 

Obr. 45   Sesychací trhlina na stUedovém nosníku 
podpírajícím spodní hambalek 
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 Kapacitním vlhkomErem byla mEUena vlhkost omítek ve 31 místech v objektu, 

vždy ve 3 výškových úrovních – cca 0,1 m, 0,5 m a 1,0 m nad podlahou. ÚroveO mEUení 

byla zvolena 25 mm. Odchylka pUístroje je ±2%. NamEUené hodnoty byly zaznamenány 

(Tab.3) a dále pak klasifikovány dle ČSN P 73 0610 (Tab.1). Body, ve  kterých probíhalo 

mEUení, byly vybírány tak, aby na tEchto místech došlo k minimalizaci vlivu poškození 

omítek, zejména vlivu trhlin a ztráty pUilnavosti omítek k podkladu, nebo[ tato poškození 

mají vliv na pUesnost mEUícího pUístroje.  Tyto vlivy však nebylo možné zcela eliminovat, 

zejména  ve spodní části zdí u podlahy, kde je povrch omítek již značnE porušen. 

 MEUení relativní vlhkosti vzduchu a teploty bylo provedeno v hlavní lodi, 

presbytáUi, podkruchtí, na kruchtE, vedlejší lodi, sakristii a v podkroví. NamEUené hodnoty 

byly zaznamenány a jsou uvedeny v Tab. 2.  

Body mEUení vlhkosti jsou uvedeny na výkresu č. 13.  
 

    

     
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Sデ┌ヮWﾒ 
┗ﾉｴﾆﾗゲデｷ

Vﾉｴﾆﾗゲデ ┣Sｷ┗; 
┘ ┗ Х 

ｴﾏﾗデﾐﾗゲデｷ
VWﾉﾏｷ ﾐｹ┣ﾆ= ┘ а ン
Nｹ┣ﾆ= ン г ┘ а ヵ
Z┗┠ジWﾐ= ヵ г ┘ а Αがヵ
V┞ゲﾗﾆ= Αがヵ г ┘ г ヱヰ
VWﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ= ┘ б ヱヰ

Mｹゲデﾗ ﾏ[ギWﾐｹ

N;ﾏ[ギWﾐ= 
ｴﾗSﾐﾗデ; 

ヴWﾉ;デｷ┗ﾐｹ ┗ﾉｴﾆﾗゲデｷ  
┗┣S┌Iｴ┌ ぷХへ

N;ﾏ[ギWﾐ= 
ｴﾗSﾐﾗデ; 

デWヮﾉﾗデ┞ ぷェCへ

ｴﾉ;┗ﾐｹ ﾉﾗT ヴΓがΒ ヵがヲ
┗WSﾉWﾃジｹ ﾉﾗT ヵンがヲ ヵがヱ

ヮヴWゲH┞デWヴｷ┌ﾏ ヵンがヶ ヵがヱ
ヮﾗSﾆヴ┌Iｴデｹ ヵヱがヱ ヵがヲ

ﾆヴ┌Iｴデ; ヵヴがヰ ヶがヱ
ゲ;ﾆヴｷゲデｷW ヵヴがヲ ヵがヰ

ﾆヴﾗ┗ ヵヶがヵ ヶがン
W┝デWヴｷYヴ ヶΓがヵ ヲがヰ

Tab.  2 Interiérové a exteriérové podmínky pUi 
mEUení 

Tab.  1  Klasifikace vlhkosti zdiva 
dle ČSN P 73 0610 
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Mｹゲデﾗ 
ﾏ[ギWﾐｹ

V┠ジﾆ; ﾗS 
ヮﾗｴﾉ;ｴ┞ 

ぷﾏへ

N;ﾏ[ギWﾐ= 
ｴﾗSﾐﾗデ; 
┗ﾉｴﾆﾗゲデｷ 

ぷХへ

Kﾉ;ゲｷaｷﾆ;IW

ヰがヱ Γがヶ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ Αがヲ ┣┗┠ジWﾐ=
ヱ Γがヴ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ Γがヰ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ΓがΓ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ ヱヰがヵ ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ Γがン ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ Βがヴ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ Βがヲ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ Αがン ┣┗┠ジWﾐ=
ヰがヵ Αがン ┣┗┠ジWﾐ=
ヱ ヶがヶ ┣┗┠ジWﾐ=

ヰがヱ Βがヴ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ Βがヲ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ Γがヵ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ Βがヰ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ヶがΑ ┣┗┠ジWﾐ=
ヱ ヶがヱ ┣┗┠ジWﾐ=

ヰがヱ Βがヴ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ΒがΑ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ Βがン ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ Βがヲ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ΒがΒ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ Βがヱ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ Βがン ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ΒがΒ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ Βがヴ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ ΓがΑ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ΒがΓ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ ΓがΓ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ ヱンがヶ ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ヱヰがヶ ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ ヱヱがヲ ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ ヴがヵ ﾐｹ┣ﾆ=
ヰがヵ ヴがヶ ﾐｹ┣ﾆ=
ヱ ヵがヴ ┣┗┠ジWﾐ=

ヰがヱ ヱヰがΒ ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ΒがΓ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ ヱヰがヲ ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ Γがヶ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ΓがΓ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ Βがヰ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ Βがヴ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ヱヱがン ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ Γがヶ ┗┞ゲﾗﾆ=

Α

Β

ヱヰ

ヱン

ヱヵ

Γ

ヱヱ

ヱヲ

ヱヴ

ヱ

ヲ

ン

ヵ

ヶ

ヴ

Mｹゲデﾗ 
ﾏ[ギWﾐｹ

V┠ジﾆ; ﾗS 
ヮﾗｴﾉ;ｴ┞ 

ぷﾏへ

N;ﾏ[ギWﾐ= 
ｴﾗSﾐﾗデ; 

┗ﾉｴﾆﾗゲデｷ ぷХへ
Kﾉ;ゲｷaｷﾆ;IW

ヰがヱ Γがヵ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ヱヰがΒ ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ ヱヰがヶ ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ ΒがΓ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ Βがン ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ ΒがΒ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ Αがヲ ┣┗┠ジWﾐ=
ヰがヵ Βがン ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ Γがヲ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ ΓがΒ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ΑがΓ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ Βがヲ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ ヱヰがヲ ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ΒがΒ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ ヱヱがヰ ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ Αがヵ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ Βがヴ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ Γがヰ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ ヶがヰ ┣┗┠ジWﾐ=
ヰがヵ ヵがヵ ┣┗┠ジWﾐ=
ヱ Αがヲ ┣┗┠ジWﾐ=

ヰがヱ ヱヰがΒ ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ Βがン ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ ヶがヰ ┣┗┠ジWﾐ=

ヰがヱ ヱヲがヱ ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ヱヱがΑ ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ ヱヰがΓ ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ Γがヴ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ヵがヴ ┣┗┠ジWﾐ=
ヱ ヵがヶ ┣┗┠ジWﾐ=

ヰがヱ ヶがヱ ┣┗┠ジWﾐ=
ヰがヵ Βがヰ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ Βがヶ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ ヱヰがヵ ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ΓがΓ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ ヱヰがン ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ ヶがヰ ┣┗┠ジWﾐ=
ヰがヵ Βがヶ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ Βがヵ ┗┞ゲﾗﾆ=

ヰがヱ ヵがヱ ┣┗┠ジWﾐ=
ヰがヵ ヴがン ﾐｹ┣ﾆ=
ヱ ヴがΓ ﾐｹ┣ﾆ=

ヰがヱ Βがヲ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヰがヵ ΑがΒ ┗┞ゲﾗﾆ=
ヱ ヶがン ┣┗┠ジWﾐ=

ヲヵ

ヲヶ

ヲΑ

ヲΒ

ヲΓ

ンヰ

ヱヶ

ヱΑ

ヱΒ

ヱΓ

ヲヰ

ヲヱ

ヲヲ

ヲン

ヲヴ

Tab.  3   NamEUené hodnoty vlhkosti a jejich klasifikace 
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Z Tab.3 je patrné, že na nEkolika místech byla ve výšce  cca 1 m namEUena vEtší 

vlhkost než v místE u podlahy. Tento jev m]že mít nEkolik pUíčin. Jednou z nich je 

nesoudržnost omítek, jejich značné poškození a výskyt vzduchových dutin v místE u 

podlahy. V tEchto místech je kapacitním vlhkomErem zmEUena zkreslená, nižší hodnota 

vlhkosti než ve vyšších výškách, kde je omítka celistvá. Další vliv na namEUené hodnoty 

m]že mít i aplikovaný typ omítek. Ve spodních částech, zhruba do 1 m,  mohla být 

použita omítka s nižším difuzní propustností, tudíž voda navzlínala do vyšších výšek, 

a proto byla ve vyšších částech stEny namEUena vyšší vlhkost než v částech spodních.  
 

4.1.1.2 MEUení vlhkosti v laboratoUi 

 K validaci hodnot namEUených kapacitním vlhkomErem bylo provedeno odebrání 

vzork] zdiva a následnE stanovení jejich vlhkosti gravimetrickou metodou 

v Mikrobiologické laboratoUi katedry konstrukcí pozemních staveb. Místa odbEru vzork] 

jsou uvedena na výkresu č. 13.  

Nejprve byly zváženy prázdné hliníkové misky, následnE byla zvážena hmotnost 

misky se vzorkem. Vážení probEhlo na digitální váze s pUesností 0,01 g. Hodnoty byly 

zaznamenány (Tab.4) a poté byly vzorky uloženy do sušící pece, kde se ponechaly po 

dobu zhruba 48 hodin pUi teplotE. Po uplynutí této byly vzorky ze sušárny vyjmuty a opEt 

zváženy. Na základE namEUených hodnot pUed sušením  a po sušení, byla stanovena 

hmotností vlhkost w [%] dle vzorce 拳 噺 岫陳葱貸陳匂岻陳匂 茅 などど [%] , kde mw je hmotnost 

vlhkého vzorku [g] a md je hmotnost suchého vzorku [g]. NáslednE byly stanovené 

hodnoty vlhkosti zaklasifikovány dle ČSN P 73 0610 (dle Tab.1) 

 
Obr. 47   PUíprava vzork] pro gravimetrickou 
metodu 

Obr. 48   Vzorky v sušící peci 
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4.1.1.3. Porovnání metody mEUení vlhkosti in situ a v laboratoUi 

Hodnoty vlhkosti zdiva získané gravimetrickou metodou se od hodnot 

namEUených in situ pomocí kapacitního vlhkomEru liší v rozmezí do 2-3%.  

 

4.1.2. PUíčiny vlhkosti 

Primárním zdrojem zvýšené vlhkosti konstrukcí kostela je vzlínající voda 

z podzákladí a ze zeminy, která tyto konstrukce obklopuje, nebo[ zde není provedena 

jakákoliv forma hydroizolace. Voda vzestupuje do výšky v d]sledku kapilární elevace. 

Ta je závislá na velikosti a tvaru pór], taktéž také na povrchu jejich stEn. Vzlínavost je 

taktéž ovlivnEna pUítomností solí v pórech, nebo[ pUi jejich usazování na stEnách pór] 

dochází ke zmenšení pór], tudíž voda navzlíná do vyšší výšky. [39] Problematika výskytu 

solí je více rozvinuta v kapitole 5.2.  

Dalším zdrojem vlhkosti je voda srážková. Tlakem pUi nárazu deš[ové kapky, 

zejména za pUítomnosti vEtru, dochází k pronikání vody do hloubky zdiva.  

Srážková voda má negativní vliv taktéž 

v soklové oblasti zdiva, kde dochází k jejímu 

odstUikování od terénu. V jarním období navíc 

dochází k tání snEhu a vzhledem k tomu, že terén 

v bezprostUední blízkosti zdiva není vyspádován, se 

veškerá voda zdržuje u zdiva.  

Hﾏﾗデﾐﾗゲデ Hﾏﾗデﾐﾗゲデ

┗┣ﾗヴWﾆ Щ ﾏｷゲﾆ; ぷｪへ ┗┣ﾗヴWﾆ Щ ﾏｷゲﾆ; ぷｪへ
A ヱがヵΒ ヴヲがヴΓ ヴヰがΓヱ ンΓがΑ ンΒがヱヲ Αがンヲ
B ヱがヵΓ ヵヵがヴヰ ヵンがΒヱ ヵヲがΑΒ ヵヱがヱΓ ヵがヱヲ
C ヱがヵΓ ΒヶがΓヲ Βヵがンン Βヰがヲヱ ΑΒがヶヲ Βがヵン
D ヱがヵΓ ヶヰがΓΒ ヵΓがンΓ ヵヵがヵヱ ヵンがΓヲ ヱヰがヱヴ
E ヱがヵヴ ヵヰがΓヱ ヴΓがンΑ ヴヶがヵヴ ヴヵがヰヰ ΓがΑヱ
F ヱがヵΒ ヶΓがヲヲ ヶΑがヶヴ ヶヴがヲヶ ヶヲがヶΒ ΑがΓヱ
G ヱがヶヰ ΑヲがΓΑ ΑヱがンΑ ヶΒがΓヵ ヶΑがンヵ ヵがΓΑ

Čｹゲﾉﾗ 
┗┣ﾗヴﾆ┌

Hﾏﾗデﾐﾗゲデ 
ﾏｷゲﾆ┞ ぷｪへ

Vﾉｴﾆﾗゲデ ┘ 
ぷХへ

Hﾏﾗデﾐﾗゲデ 
┗ﾉｴﾆYｴﾗ ┗┣ﾗヴﾆ┌ 

ぷｪへ

ヮギWS ゲ┌ジWﾐｹﾏ
Hﾏﾗデﾐﾗゲデ 

ゲ┌IｴYｴﾗ ┗┣ﾗヴﾆ┌ 
ぷｪへ

ヮﾗ ゲ┌ジWﾐｹ

Tab.  4   Hodnoty namEUené v laboratoUi 

Obr. 49   Z┗┠ジWﾐ= ┗ﾉｴﾆﾗゲデ ┣Sｷ┗; ┗ ゲﾗﾆﾉﾗ┗Y 
ﾗHﾉ;ゲデｷ ﾗS デ;ﾃｹIｹｴﾗ ゲﾐ[ｴ┌く 
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Ze srážkovou vodou souvisí taktéž nevhodné 

provedení zaústEní   svod]. Zakončení je na nEkolika 

místech provedeno volnE nad terén v soklové oblasti 

zdiva, tudíž dochází k výrazné lokální dotaci vlhkosti 

ze srážkové vody do základových konstrukcí, soklové 

oblasti zdiva a okolní zeminy.  
 

4.2. Vlhkost stropních konstrukcí 
Projevy poruch vlhkosti vyskytujících se na stropní konstrukci nad hlavní lodí 

jsou poz]statkem po zatékání do stropní konstrukce skrze porušenou stUešní krytinu.  

 

4.3. Salinita zdiva 

4.3.1. Stanovení obsahu solí v laboratoUi 

PUi pr]zkumu vlhkosti byly vybrány 3 vzorky, které byly podrobeny i zkoušce na 

pUítomnost solí a jejich množství. Vybrány byly vzorky č. 7, 5 a 3, pUičemž očíslování 

vzork] je shodné jako v kap. 4.1.1.1. Byla zkoumána pUítomnost chlorid] (Cl−), 

dusičnan] (NO3−), síran] (SO42−) a doplOkovE také amoniaku (NH4
+).  Nejprve byla 

provedena kvalitativní a následnE kvantitativní 

analýza.  

PUed analýzami probEhla doporučená pUíprava 

vzork], díky které je pak stanovené množství solí 

pUesnEjší. Zhruba 2 g vzorku společnE se 100 ml 

destilované vody byly umístEny do Erlenmeyerovy 

baOky a zazátkovány. BaOka pak byla stUídavE 

zahUívaná na vaUiči až k bodu varu a umis[ována do ultrazvuku. NáslednE byly ponechány 

baOky v klidu, aby došlo k sedimentaci vzorku. Další den byl pUed provádEním 

kvalitativní a kvantitativní analýzy z baOky oddElen čirý roztok, se kterým dále probíhaly 

testy.  

 

Obr. 50   UmístEní deš[ového svodu 

Obr. 51   PUíprava vzork] v ultrazvuku 
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4.3.1.1. Kvalitativní analýza 

V rámci kvalitativní analýzy bylo nejprve kolorimetricky 

určeno pH zkoumaných vzork]. Do 1 ml čiré tekutiny ze vzorku ve 

zkumavce byly pUidány 4 kapky indikátoru. NáslednE došlo 

k zabarvení tekutiny ve zkumavce a k porovnání tohoto zabarvení 

s kolorimetrickou stupnicí, kde byly dostupné  hodnoty pH 4,0-10,0.  

S pomocí této stupnice bylo pUibližnE stanoveno pH vzork]. 

Hodnoty byly zaznamenány a jsou uvedeny v Tab.6. Klasifikace 

hodnot probEhla dle Tab. 5.  
 

 

 

 

 

             

 

 

Pomocí kvalitativní analýzy byla taktéž pUedbEžnE určena pUítomnost a množství 

solí. Do čiré tekutiny ze vzorku byly na zhruba 1 s ponoUeny indikační papírky. NáslednE 

došlo k porovnání zabarvení mokrého papírku s barevnou škálou uvedenou na obalu pro 

indikační papírky. Dle této metody bylo stanoven pomErnE nízký obsah chlorid] a vysoký 

obsah síran] a dusičnan]. Z d]vodu vysokého zastoupení síran] a dusičnan] bylo nutné 

testovanou tekutinou vzork] pUed kvantitativní analýzou rozUedit destilovanou vodou 

v pomEru 1:10.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čｹゲﾉﾗ 
┗┣ﾗヴﾆ┌

HﾗSﾐﾗデ; 
ヮH Kﾉ;ゲｷaｷﾆ;IW

Α ヵがヵ ﾆ┞ゲWﾉY
ヵ Αがヵ ┣=ゲ;SｷデY
ン Βがヵ ┣=ゲ;SｷデY

HﾗSﾐﾗデ; 
ヮH

Kﾉ;ゲｷaｷﾆ;IW 
ヮH

 а Αがヰ ﾆ┞ゲWﾉY
Αがヰ ﾐW┌デヴ=ﾉﾐｹ

 б Αがヰ ┣=ゲ;SｷデY

Obr. 52   Určování pH 
vzorku kvalitativní 
metodou 

Tab.  5   Klasifikace 
hodnot pH 

Tab.  6   Hodnoty namEUené v 
laboratoUi 

Obr. 53   Barevná škála na obalu pro 
indikační papírky k pUedbEžnému 
stanovení obsahu dusičnan]. 

Obr. 54   Testované vzorky a zabarvené 
indikační papírky pUi pUedbEžném 
stanovení obsahu dusičnan]. 
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4.3.1.2. Kvantitativní analýza 

Kvantitativní analýza byla provedena pomocí pUístroje Spectroquant Pharo 300 od 

firmy MERCK. Jedná se o fotometrický pUístroj, který funguje na principu mEUení 

absorpce svEtelného paprsku vzorkem. Zkoumaný vzorek tekutiny je spolu s pUíslušnými 

činidly umístEn do kyvety, která je následnE vložena do 

pUístroje. Je d]ležité, aby tekutina v kyvetE byla co nejčiUejší, 

nebo[ zakalení zkresluje výsledky. Ihned po uzavUení pUístroje 

začne pUístroj vysílat skrze kyvetu svEtelné paprsky. Část 

spektra je vzorkem pohlcena, část projde. PUístroj mEUí 

absorbanci vzorku a následnE stanoví koncentraci soli ve 

vzorku. Tuto hodnotu stanoví v mg/l. Tato hodnota je následnE 

pUevedena na mg/g vzorku a klasifikována dle ČSN P 73 0610 (Tab.7). PUevedení se 

provádí pomocí vzorce 倦陳直【直 噺  賃尿虹【如怠待 掴 陳 , kde  

kmg/g je koncentrace soli [mg/g] 

                        kmg/l je koncentrace soli [mg/l] 

                        m je hmotnost mEUeného vzorku [g] 

PUičemž u vzork], které z d]vodu vyšší koncentrace solí bylo nutno zUedit destilovanou 

vodou, se nedElí hodnotou 10. ZUedEn byl vzorek č.7 v pUípadE testování síran] a vzorek 

č.7,5 a 3 v pUípadE testování dusičnan].  

 ZjištEné a zaklasifikované hodnoty koncentrací solí ve vzorcích jsou uvedeny 

v Tab. 8. 
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Obr. 55   Fotometrický 
pUístroj Spectroquant 
Pharo300, MERCK 

Tab.  7   Klasifikace stupnE zasolení zdiva dle ČSN 
P73 0610 

Tab.  8   V laboratoUi zjištEné hodnoty zasolení zdiva 



どンヴど 
 

4.3.1.2.1 Stanovení obsahu dusičnan] 

 Metoda stanovení obsahu dusičnan] funguje na principu reakce iont] 

dusičnan] s derivátem kyseliny benzoové v koncentrované kyselinE sírové. Produktem 

reakce je červenE zbarvená nitro sloučenina. Koncentrace této sloučeniny je stanovena 

fotometricky.  
 

4.3.1.2.2 Stanovení obsahu síran] 

 Fotometricky se stanovuje hnEdočervená sloučenina, která vzniká pUi 

oxidaci taninu ionty jodičnanu, které vznikají pUi reakci iont] síran] s jodičnanem 

barnatým.  
 

4.3.1.2.3 Stanovení obsahu chlorid] 

Metoda pro stanovení obsahu chlorid] je založena na principu reakce 

chloridových iont] s thiokyanátem rtu[natým. UvolnEný thiokyanát reaguje s železitými 

ionty a vytváUí červený thiokyanát železitý, který je stanoven fotometricky. Tato metoda 

je analogická  s EPA 325.1 a US Standart Methods 4500-CTE.  

 

4.3.1.2.4 Stanovení obsahu amoniaku 

Amoniakální dusík se vyskytuje částečnE ve formE amonných iont] a částečnE 

jako amoniak. V silnE alkalických roztocích je pUítomen výhradnE vždy jako amoniak, 

který reaguje s chlornany za vzniku monochloraminu. Ten dále reaguje s thymolem za 

vzniku modrého indofenolu, u nEhož se fotometricky stanovuje koncentrace.  

Tato metoda je analogická s EPA 350.1, APHA 4500-NH3 D a ISO 7150/1.  
 

4.3.2. PUíčina výskytu solí 

Transport solí v konstrukcích, pUípadnE i jejich vznik, je umožnEn vlivem migrace 

vody v konstrukci. Po odpaUení vody dochází k hromadEní solí v r]zných částech 

konstrukce, nejčastEji v povrchových vrstvách. Na pohyb a hromadEní solí má vliv mimo 

jiné také rozpustnost solí a pohyblivost jednotlivých iont]. Chloridy a dusičnany mají 

malé a pohyblivé ionty, proto se hromadí ve vyšších výškách než tUeba sírany. [40] [35] 
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V rámci rozboru v laboratoUi byl zjištEn pomErnE vysoký obsah síran] ve zdivu. 

NejčastEjší pUíčinou výskytu m]že být pr]myslem znečištEné ovzduší. Další pUíčinou 

vyššího výskytu m]že být i pUítomnost pyritonosných hlinitých bUidlic v podloží kostela, 

nebo[ tyto bUidlice obsahují pyrit, jehož oxidací se uvolOují sírany. [15] 

Taktéž byl zjištEn vysoký obsah dusičnan]. Jednoznačnou pUíčinou jejich výskytu 

je pUítomnost hrob] kolem kostela, nebo[ dusičnany se dostávají do p]dy rozkladem 

tElesných ostatk].  

Chloridy se vyskytují často v tEch konstrukcích, které se nacházejí v místech, kde 

dochází k solení chodník]. V pUípadE Uešeného kostela se nachází pUevážnE zatravnEná 

plocha, tudíž ani nebyl pUedpokládán vyšší obsah chlorid], což bylo potvrzeno 

v laboratoUi pUi testování vzork] omítky. Obsah chlorid] byl zde stanoven jako nízký. 

Zdrojem tohoto malého množství m]že být výskyt chlorid] v podpovrchové vodE, kam 

se dostaly z pr]myslové výroby, pUípadnE také erozí hornin. [31] 

 

4.4. Biologická degradace zdiva – plísnE a Uasy 

4.4.1. Analýza v laboratoUi 

Z interiéru objektu byl odebrán vzorek omítky z místa viditelnE nejvíce pokrytého 

Uasami. StejnE tak byl odebrán vzorek z fasády objektu, kde bylo podezUení na pUítomnost 

plísní. Oba tyto vzorky byly pUepraveny do Mikrobiologické laboratoUe FSv ČVUT a 

následnE dále zkoumány.  

PUi testování neznámé látky je obtížné odhadnout její 

pUedpokládané p]sobení a vhodné zvolení koncentrační 

Uady. Pro test na pUítomnost Uas byl použit pracovní 

minerální roztok dle Knoppa. Tento roztok je složen 

z destilované vody, dusičnanu draselného KNO3, 

hydrogenfosforečnanu draselného K2HPO4, heptahydrátu 

síranu hoUečnatého MgSO4 . 7H2O a hexahydrátu chloridu 

železitého FeCl3 . 6H2O. Do nádoby s roztokem byl vložen 

testovaný vzorek a nádoba byla následnE umístEna do 

tUepačky a zde ponechána po dobu 12 dní za pUístupu svEtla a vzduchu. Po uplynutí této 

doby byl kousek vzorku z roztoku vyjmut a prozkoumán pod mikroskopem (viz Obr. 57). 

Obr. 56   PUíprava roztoku dle 
Knoppa 
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Zde se skutečnE potvrdila pUítomnost Uas. V laboratorních podmínkách však nebylo 

možné určit pUesný druh, o který se jedná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PlísnE pUítomné ve vzorku z fasády byly naočkovány na pevnou živnou p]du pro 

tento typ organism]. Tato p]da je tvoUena moUským agarem za pUítomnosti živných 

složek.  K agaru byl pUidán pepton (výtažek z hovEzího bujónu), kvasničný extrakt a 

následnE voda. Vše bylo v pr]bEhu vysterilizováno, nebo[ pUítomnost cizích organism] 

není žádoucí. Živná p]da byla umístEna do jednorázové sterilní Petriho misky a do ní pak 

následnE zkoumaný vzorek. Po dobu 12 dní byla Petriho miska se vzorkem uložena 

v biologickém termostatu pUi stálých podmínkách a teplotE 25°C.  Po uplynutí 12 dní byl 

vzorek z termostatu vyjmut (viz Obr. 61) a vytvoUen preparát, který byl dále zkoumán 

pod mikroskopem.  Zde byly detekovány 3 druhy plísní – mucor (Obr. 58) , alternaria 

(Obr. 59) a penicillium (Obr. 60).  

 

 

Obr. 57   Vzorek omítky s 
Uasami pod mikroskopem. 
Tasy tvoUí zelené kuličky. 

Obr. 58   PlíseO Mucor (vyznačena 
červeným kroužkem) 

Obr. 59   PlíseO Alternaria 



どンΑど 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. PUíčina výskytu plísní a Uas 

Tasy ke svému r]st potUebují dostatečnou vlhkost, minerální látky a svEtlo, na 

jehož pUísun však nejsou pUíliš náročné. Tasy mohou vegetovat i pUi nízkém osvEtlení a 

teplotE kolem 0°C. DobUe také snášejí tepelné výkyvy. R]st Uas je zUejmý pUedevším 

v zimním období a na jaUe. Jsou velmi agresivní v]či stavebnímu kameni. Produkují totiž 

metabolity, které mohou pror]st i do malých štErbin, a pUi objemových zmEnách, ke 

kterým dochází zmEnou vlhkosti, mohou materiál narušit. [40] 

PlísnE detekované v laboratoUi -  

mucor, penicillium a alternaria jsou jedny 

z velmi častých druh] plísní vyskytujících 

se jak na fasádách, tak i volnE v ovzduší na 

území celé České republiky. [30][14] 

Zásadní roli pro r]st plísní je vlhkost. Na 

objektu kostela bylo patrné, že jsou plísnE 

více rozrostlé v oblastech štítových zdí u 

stUešní krytiny a dále pak na okenních parapetech a Uímsách. Všechny tato místa jsou 

nejvíce vystavená deš[ovým srážkám, tudíž je zde trvale vyšší vlhkost. Na západní stranE 

objektu bylo patrné, že je plíseO rozrostlá i po ploše fasády (viz Obr. 32) . To je zp]sobeno 

tím, že povrch fasády není zcela rovný a zhruba uprostUed výšky je fasáda značnE 

vypouklá, tudíž je tato plocha více vystavená deš[ovým srážkám a je zde vyšší vlhkost, 

v d]sledku čehož dochází k výraznEjšímu výskytu plísní.  

 

Obr. 62   Štít na sakristii napaden plísnEmi 

Obr. 61   Naočkované plísnE v Petriho 
misce  po 12 dnech v biologickém 
termostatu 

Obr. 60   PlíseO Penicillium (vyznačena 
červeným kroužkem) 
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4.4.3. Popis detekovaných plísní 

Alternaria  

 Na živné p]dE vytváUí po 7 dnech pUi teplotE 25°C kolonie velké zhruba 

40-50 mm  v pr]mEru. Velké jsou obvykle 20-40 x 8-12 µm.  Teplotní nároky pro r]st 

jsou ideálnE mezi 25 a 28 °C. Zabarvení je tmavE černoolivové, spodní strana bývá tmavE 

šedá až černá. Vyskytuje se ve velkém často po celém svEtE, zejména na substrátech 

rostlinného p]vodu a také v p]dE. M]že produkovat nEkolik toxin], mezi nimi  napU. 

toxický metabolit Alternaria alternata toxin. Alternaria se zaUazuje mezi tzv. oportunní 

patogeny, což jsou patogeny, které za bEžných okolností pro človEka nejsou nebezpečné, 

avšak u slabších jedinc] se sníženou imunitou mohou vyvolat onemocnEní, zp]sobuje 

napU. kožní léze. [10][11] 

Mucor 

Mucor má velmi rostoucí kolonie, které po 7 dnech a teplotE 25°C pror]stají 

prakticky celou Petriho misku. Zabarvení je svEtle šedé. M]že být vysoká 2-20 mm. 

IdeálnE roste pUi teplotE 5-30°C, max. 37 °C.  Má rozvEtvené sporangiofory (což jsou 

hyfy – vlákna), které nesou kulovité výtrusnice (sporangia). Jedná se o celosvEtovE hojnE 

rozšíUenou houbu. Vyskytuje se na trusu býložravc] a v p]dách, také napU. na 

skladovaných obilovinách. Neprodukuje žádné toxiny. [10][12] 

Penicillium 

Tato plíseO má modrozelené až žlutozelené zabarvení. Do média často produkuje 

žlutý pigment. Kolonie jsou pomErnE rychle rostoucí – po 7 dnech pUi 25°C dosahují 

v pr]mEru zhruba 30-45 mm. Optimální teplota pro r]st je kolem 23°C. StejnE jako již 

zmínEné plísnE se vyskytuje hojnE po celém svEtE. Kontaminuje potravin rostlinného i 

Obr. 63   Výskyt plísnE v oblasti u zastUešení Obr. 64   Výskyt plísnE na parapetu 
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živočišného p]vodu. Často se vyskytuje i na stEnách. U človEka m]že zp]sobovat 

mykózy. [10][13] 

 

4.5. Degradace krovu 

4.5.1. MEUení vlhkosti dUeva 

Vlhkost dUeva je dána množstvím vody obsaženým v dUevE. Do zhruba 30% 

vlhkosti je voda ve dUevE vázaná hygroskopicky. [36] V rámci stavebnE technického 

pr]zkumu byl k rychlému orientačnímu zjištEní vlhkosti dUeva krovu použit odporový 

vlhkomEr GMH3810. Odporové vlhkomEry využívají k určení vlhkosti dUeva zmEnu 

mErného odporu dUevní hmoty jako d]sledku zmEny její vlhkosti. [36] MEUení probEhlo 

na šesti místech. NamEUené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 9. Místa mEUení jsou uvedena  

výkrese č. 14.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2. Analýza vzork] v laboratoUi 

Z krovu byly odebrány dva vzorky, které byly následnE pUepraveny 

k prozkoumání do Mikrobiologické laboratoUe FSv ČVUT. Jeden místa z místa 

N;ﾏ[ギWﾐ= 
ｴﾗSﾐﾗデ; 
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Kヱ ゲデギWSﾐｹ ┗;┣ﾐｷIW ヱΑがヱ
Kヲ ゲデギWSﾐｹ ┗;┣ﾐｷIW ヱヵがΒ
Kン ┗;┣ﾐ┠ デヴ=ﾏ ど ┣ｴﾉ;┗ｹ ヱヵがヴ
Kヴ ┗;┣ﾐ┠ デヴ=ﾏ ど ┣ｴﾉ;┗ｹ ヱヶがΓ
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Mｹゲデﾗ ﾏ[ギWﾐｹ

Obr. 65   Odporový vlhkomEr 
GMH3810 

Obr. 66   MEUení vlhkosti dUeva pomocí 
odporového vlhkomEru 

Tab.  9   NamEUené hodnoty vlhkosti pomocí 
odporového vlhkomEru 
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poškození zhlaví vazného trámu nad presbytáUem (vzorek V2), druhý z mezilehlé vaznice 

nad hlavní lodí (vzorek V1). Místa odebrání vzork] jsou uvedena taktéž na výkrese č. 14.  

V rámci zkoumání vzork] bylo v laboratoUi jednoznačnE potvrzeno napadení 

dUeva dUevokazným hmyzem – konkrétnE tesaUíkem a červotočem. ZároveO byla 

vzhledem ke struktuUe a kUehkosti dUeva detekována pUítomnost dUevokazné houby, avšak 

v laboratorních podmínkách nebylo možné určit pUesný druh.  
  

4.5.3. PUíčiny výskytu dUevokazných hub a hmyzu 

K napadení dUeva biologickými šk]dci je potUeba pUítomnost kyslíku, tepla, 

výživného substrátu a zejména dostatečné vlhkosti dUeva. Kyslík je pUítomen volnE 

v ovzduší, teplota je v našich klimatických podmínkách vyhovující a jako výživný 

substrát slouží samotné dUevo. ObecnE platí, že dUevo s vlhkostí nad 10 % m]že být 

napadeno dUevokazným hmyzem, pod 10 % vlhkosti je dUevo pUirozenE chránEno. 

Optimální vlhkost pro výskyt je 12-18%. Taktéž platí, že dUevo napadené dUevokazným 

hmyzem bývá velmi často vhodným substrátem pro rozvoj dUevokazných hub. [36][43] 

Vlhkosti pro život šk]dc] je v prostoru krovu Uešeného objektu dostatek, nebo[ v části, 

kde není stUešní krytina zrekonstruována (v oblasti nad kruchtou a nad hlavní a vedlejší 

lodí), dochází skrze ní  k zatékání pUímo na dUevEné prvky.  

TesaUík a červotoč patUí k nejčastEji se vyskytujícím šk]dc]m v našich 

klimatických podmínkách. DUevokazný hmyz je škodlivý zejména ve stádiu larvy. Tyto 

larvy vyžírají ve dUevE chodbičky, které jsou pak vyplnEny velmi jemnými pilinami. 

Stádium larvy trvá nEkolik let. Oproti tomu dospElý brouk žije jen nEkolik týdn]. DospElý 

jedinec tesaUíka je velký 7-22 mm (záleží na pohlaví brouka) a velmi dobUe létá, snadno 

tak napadá i dUevo v okolí. K rojení tesaUíka dochází v období mezi kvEtnem  a srpnem.  

Výletové otvory ve dUevE vytváUí o oválném tvaru a délce 4 – 7 mm. DospElý jedinec 

Obr. 67   DUevo napadené tesaUíkem. Vzorek 
odebraný z mezilehlé vaznice (vzorek V1) 

Obr.  68  DUevo napadené tesaUíkem. Vzorek 
odebraný ze zhlaví trámu (vzorek V2) 
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červotoče je oproti tesaUíkovi mnohem menší, dosahuje délky 3-4 mm. Navíc dospElí 

jedinci červotoče se ne pUíliš dobUe pohybují, tudíž nové generace zakládají ve stejném 

dUevE.  Výletové otvory tvoUí červotoč o pr]mEru 1-2 mm a mají kulatý tvar. Rojí se 

v období kvEtna a června. [36] 

DUevokazné houby ke svému životu potUebují vlhkost vyšší než dUevokazný hmyz, 

ideálnE v rozmezí 30-40 %. PUíčinou výskytu je kromE zvýšené vlhkosti taktéž použití 

nevhodného dUeva nebo dUeva o vyšší vlhkosti, taktéž také absence dostatečné biocidní 

ochrany dUeva.  [36][43] 

 

4.6. Trhliny v konstrukcích 

4.6.1. PUíčina vzniku trhlin 

Trhliny trámového stropu 

Ke vzniku trhlin na trámovém stropE došlo pravdEpodobnE pUetížením podbití 

stropu. Jak již bylo zmínEno v kap. 3.1.5., je z podkroví patrné, že jsou vazné trámy 

částečnE zasypané sutí, živočišnými zbytky apod. Toto vše p]sobí zatížení na podbití, 

které na žádný násyp nebylo dimenzováno, proto zde dochází k projev]m poruch. Dalším 

negativním vlivem na pevnost podbití a celistvost omítek je pronikání vody skrze stUešní 

krytinu do stropní konstrukce a dále pak do  omítky.  

Trhliny ve zdi mezi presbytáUem a hlavní lodí 

PUíčinou vzniku tahových trhlin v nadpraží otvoru m]že být nEkolik. Jednou 

z nich je zmEna tvaru základové spáry, tedy nerovnomErným poklesem podpor. Tato 

deformace m]že být zapUíčinEna napU. nevhodným geologickým podložím nebo 

nedostatečnou tuhostí základových konstrukcí.  O tom, že dochází k pohyb]m zeminy 

v podloží, svEdčí i fakt, že na nEkolika místech, zejména v prostoru vedlejší lodE, dochází 

k propadání podlahy. Další pUíčinou vzniku trhlin m]že být vodorovný posun podpor 

v d]sledku p]sobení vodorovné složky síly v patE žebrové kUížové klenby nacházející se 

v prostoru presbytáUe.   

Trhlina ve zdi mezi hlavní a boční lodí 

NejpravdEpodobnEjší pUíčinou poruchy v této stEnE je taktéž sedání základové 

konstrukce, zejména pod pilíUem mezi otvory. Namáhání této konstrukce je navíc 

umocnEno tím, že dva velké otvory, které se ve stEnE nacházejí, byly proraženy dodatečnE 

a pravdEpodobnE nad nimi nebyl proveden pUeklad.  
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Trhlina nad gotickým oknem v boční lodi 

Gotické okno není v boční lodi p]vodní, rám zde byl dodatečnE osazen. StEna je 

tvoUena z lomového kamene, avšak v nadpraží otvoru bylo v místE opadané omítky 

patrné, že se kolem otvoru nachází jiný materiál –cihelné zdivo. S jeho použitím bylo 

vyzdEno ostEní a nadpraží novE vzniklého otvoru. A vzhledem k odlišným vlastnostem 

tEchto dvou materiál] (jako je napU. tepelná roztažnost), vlivem vlhkosti a dotvarování, 

vznikla v d]sledku namáhání na jejich rozhraní smyková trhlina.  

Trhliny ve zdi v presbytáUi 

Trhliny ve zdivu v presbytáUi vznikly v d]sledku nevhodného kotvení ocelových 

táhel zajiš[ujících stabilitu oltáUe.  
    

5. NÁVRH SANAČNÍCH OPATTENÍ 

5.1. SANACE KROVU NAPADENÉHO DTEVOKAZNÝM 
HMYZEM A HOUBAMI 

V této bakaláUské práci je uveden pouze návrh sanačního opatUení krovu proti 

dUevokazným houbám a hmyzu. V pUípadE provádEní rekonstrukce by bylo nutno provést 

plnohodnotný pr]zkum prvk] krovu, určit tak ložisko napadení, jeho pUesný rozsah a 

navrhnout detailní provedení sanace.   

Nebo[ dUevokazným houbám a hmyzu se daUí ve vlhčím prostUedí, je nutné v první 

UadE odstranit zdroj zvýšené vlhkosti v podkroví. Do krovu kostela sv. Jiljí se do prostoru 

krovu dostává deš[ová voda skrze nevhodnE provedenou stUešní krytinu, která je zároveO 

poškozena nEkolika pror]stajícími rostlinami. KonkrétnE se jedná o část nad hlavní a 

vedlejší lodí. V pUípadE rekonstrukce je nutno provést její opravu a zamezit tak zatékání 

deš[ové vody pod stUešní krytinu.  

U dUeva napadeného dUevokaznými houbami - hnilobou je nutná konzultace 

s mykologem s cílem určit pUesný druh, o který se jedná, nebo[ to má zásadní vliv na 

následná sanační opatUení. V rámci laboratorní analýzy vzork] odebraných z porušených 

prvk] krovu kostel sv. Jiljí nebylo možné určit druh houby, proto zde budou uvedeny 

pouze všeobecné zásady pro opravu houbami poškozených prvk]. Po zjištEní ložiska 

napadení a rozsahu poškození prvk] se poškozené dUevo odUeže až na zdravou část a 

nahradí novým dUevem.  Je tUeba, aby jak nové, tak i staré dUevo bylo chránEno proti 
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dalšímu rozvoji dUevokazného hmyzu. Z tohoto d]vodu se odbornE aplikuje chemický 

nátEr nového a okolního dUeva fungicidy v adekvátním množství. VýbEr prostUedku je 

nutno provést mimo jiné také dle tUíd ohrožení dUeva. DUevo krovu kostela spadá do tUídy 

2-3. [39]. Jako ochranný nátEr m]že být použit napU. Bochemit QB. Jeho technický list 

[23] je pUiložen v pUíloze této práce.   

V rámci bakaláUské práce byl proveden schématický návrh protézování vazného 

trámu v oblasti jeho zhlaví a dále pak mezilehlé vaznice. A protože jsou prvky již značnE 

porušené, bude nutno odstranit i zhruba 0,5 m pUilehlého dUeva na obE strany v pUípadE 

vaznice, u vazného trámu p]jde pouze o jednostranné p]lmetrové rozšíUení, nebo[ je zcela 

nahrazováno zhlaví trámu. Schématické návrhy jsou uvedeny na výkresech č. 21 a č. 22.  

PUi provádEní protézování prvk] je nutné bEhem výmEny krov dočasnE zajistit. PUi 

výmEnE části mezilehlé vaznice, jejíž část probíhá plnou vazbou, je nutné plnou vazbu 

nejprve podepUít, následnE uvolnit a pak provést výmEnu prvku. PUi protézování zhlaví 

vazného trámu (který se však nachází mimo plnou vazbu), bude nutné nejprve 

demontovat část stUešní krytiny, vysunout krokev z čepu a následnE pak krokev a okolní 

konstrukce zajistit. Vzhledem k tomu, že je kostel památkovE chránEn, je žádoucí, aby 

sanace byla co nejménE viditelná, to znamená, že by pUi náhradE části dUevEného prvku 

bude použito dUevo stejného profilu jako je poškozený prvek. ZároveO bude povrch 

nového dUeva upraven tak, aby co nejvíce splynul se starším dUevem.  

U dUevokazného hmyzu je stejnE jako u dUevokazných hub nutno určit pUesný 

rozsah porušení. Likvidace hmyzu m]že být provedena pr]hlednými nátEry na bázi 

insekticid], pUičemž nátEr se nEkolikrát zopakuje, aby se účinná látka dostala do celého 

dUevEného prvku. Další variantou likvidace tesaUíka je hloubková injektáž dUeva, pUi níž 

dochází k napouštEní dUeva skrze navrtané otvory insekticidním prostUedkem zevnitU pod 

tlakem 40-100 atm. [17] Lze však ale pUedpokládat, že tato metoda nebude památkovými 

orgány schválena, nebo[ pUi této metodE dochází k viditelnému zásahu do dUevEných 

prvk]. Sanaci lze provést také termosanací krovu, bEhem které je do prostoru krovu 

vhánEn horký vzduchu o teplotE kolem 90-100 °C. Cílem je zahUátí dUeva až do jeho 

stUedu na teplotu 55 °C, což je teplota, pUi které dojde k likvidaci hmyzu. [19] Nevýhodou 

této metody je však fakt, že dochází k vysoušení dUeva a je zde tudíž nebezpečí vzniku 

trhlin. [39] 

Po likvidaci hmyzu je nutná preventivní ochrana dUeva. K tomu se m]že taktéž 

použít napU. pUípravek Bochemit QB.  
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Je nutno, aby celá koncepce opravy krovu byla konzultována s Národním 

památkovým ústavem a na základE jeho stanoviska pak byla následnE vybrána 

nejvhodnEjší sanační opatUení.  
 

5.2. SANACE ZVÝŠENÉ VLHKOSTI 

Tešení zvýšené vlhkosti kostela sv. Jiljí je problematické, nebo[ je objekt 

památkovE chránEn, což značnE omezuje použití sanačních opatUení jako jsou napU. 

infuzní clony. Dalším problémem je fakt, že se nEkolik hrob] nachází tEsnE u fasády 

kostela, tudíž nelze použít ani drenáž či vnEjší vzduchové kanály kolem kostela. 

Realizovatelným sanačním opatUením je provedení vzduchové mezery v podlaze 

vytvoUenou pomocí speciálních tvarovek.  

 

5.2.1. Podlahová vzduchová dutina 

Principem podlahových vzduchových dutin je oddElení konstrukce podlahy od 

zemE pUes vzduchovou mezeru, ve které dochází k cirkulaci vzduchu za pomoci 

nasávacích a odsávacích otvor] a v d]sledku toho pak k  odvodu vlhkosti mimo objekt. 

Aby byla zajištEna maximální možná funkčnost systému, navrhuji  osazení ventilátor] na 

vyústEní nasávacích otvor].  

PUi provádEní podlahových vzduchových dutin bude nejprve rozebrána stávající 

podlaha, která bude následnE po realizaci vzduchových dutin opEt navrácena, a to i do 

stejné výškové úrovnE, aby byla zachována stávající svEtlá výška místnosti.  

Podlahové dutiny jsou tvoUeny speciálními tvarovkami, které fungují na principu 

ztraceného bednEní a které se ukládají na podkladní vrstvu tvoUenou z betonové vrstvy či 

zhutnEného štErkopískového podsypu. V rámci návrhu sanace byl zvolen štErkopískový 

podsyp. Na podkladní vrstvu se vyskládají tvarovky, které se následnE zalijí betonovou 

zálivkou, na kterou se následnE znovu seskládá p]vodní podlaha. . Je potUeba zajistit, aby 

vzdálenost mezi spodní povrchem vzduchové dutiny a úrovní základové spáry byla 

minimálnE 800 mm. [35] 

Tvarovky mohou být použity napU. od firmy Gabex – tvarovky IGLÚ. Jedná se o 

tvarovky z recyklovaného plastu, které se jsou za sebou kladeny tak, aby zapadaly do 

svých zámk]. DoUezávání tvarovek u stEn je možné. Jejich technický list [21] je uveden 

v pUíloze této práce.  
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Optimální rozmístEní nasávacích a výdechových otvor] je na protilehlých stEnách. 

V kostele jsou navrženy na západ a východ. Ideální umístEní je smErem na sever a jih 

[35], avšak to není vzhledem k dispozici kostela realizovatelné. 

Schéma rozmístEní tvarovek a nasávacích a výdechových otvor] a detailu podlahy 

jsou uvedeny na výkresech č. 15 a 16.   

V pUípadE provádEní provEtrávané podlahy je nutno nadimenzovat velikost a 

osovou vzdálenost nasávacích a výdechových otvor] a na základE jejich rozmEru pak 

výšku dutiny. PUedevším je nutno zajistit, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry 

uvnitU mezery. [35] 

 

5.2.2. DoplOková opatUení 

5.2.2.1. Deš[ové svody 
Jak už bylo zmínEno v rámci stavebnE technického pr]zkumu, jsou deš[ové svody 

Uešeného objektu nevhodnE umístEny a zaústEny volnE nad terén, čímž dochází k dotaci 

již zvýšené vlhkosti zdiva. V rámci provádEní rekonstrukce kostela je nutno provést 

rekonstrukci žlab] a deš[ových svod]. Deš[ové svody budou pUes gajgry napojeny do 

novE provedené deš[ové kanalizace, jejíž trasování je nutno podUídit umístEní hrob]. 

Kv]li vzniku novE vzniklé deš[ové kanalizaci je nutno upravit rozmístEní deš[ových 

svod].  Kostel sv. Jiljí se nachází na odlehlém místE na kraji mEsta a není zde v blízkosti 

proveden deš[ový kanalizační Uad, do kterého by bylo možno deš[ovou kanalizaci 

napojit, je pouze možné odpad z deš[ové kanalizace nechat vsáknout do zemE na 

pozemku.  Toto navrhuji provést pomocí vsakovací jímky, skrze níž se deš[ová voda 

profiltruje a následnE vsákne do zemE. Vsakovací jímka bude umístEna v dostatečné 

vzdálenosti od kostela, aby nedocházelo k dotaci vlhkosti objektu.  

 

5.2.2.2. OdstUikující voda 

Obvodové konstrukce objektu jsou vlhkostnE namáhány taktéž od odstUikující 

vody v soklové oblasti.  I zde pUítomnost hrob] v tEsné blízkosti fasády nebo pUímo na ní 

značnE omezuje sanační možnosti. Jednou z možných sanací je provedení nátEru 

v soklové oblasti, který by mEl hydrofóbní účinek, avšak by byl difuznE propustný, aby 

se vodní pára ze zdiva mohla do exteriéru volnE uvolOovat. NátEr je vhodno aplikovat do 

výšky 500-600 mm.  
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5.3. SANACE SALINITY ZDIVA 

Vzhledem k tomu, že transportním médiem pro vodorozpustné soli je právE voda, 

je v první UadE zapotUebí snížit vlhkost zdiva, nebo[ tím dojde ke snížení dalšího 

zasolování zdiva. Sanace zvýšené vlhkosti zdiva je Uešena v kap. 5.2. 

Kompletní odstranEní solí ze zdiva je témEU nemožné, lze však jejich množství 

snížit. Pro snížení obsahu solí ve zdivu bude použita sanační omítka WTA. Vzhledem 

k tomu, že obsah solí byl laboratornE stanoven jako vysoký, budou v pUípadE použití této 

sanační metody aplikovány na podhoz dvE vrstvy sanační omítky, alternativnE bude 

aplikována na podhoz porézní podkladní omítka a jedna vrstva sanační omítky. [35] [25]  

Použito mohou být napU. systémové Uešení Cemix. Technické listy sanační omítky WTA 

[27], podhozu WTA [26] a podkladní omítky WTA [24] jsou uvedeny v pUíloze této 

práce. Aplikace sanační omítky slouží zároveO jako doplOkové opatUení proti zvýšené 

vlhkosti. 

Sanační omítka bude v interiéru kostela aplikována do výšky cca 1,0 m nad 

viditelnou hranu vysychací zóny, tedy do výšky 2,3-2,5 m. V exteriéru je viditelná hranice 

vysychací zóny ve výšce zhruba 0,5 m, avšak vzhledem k tomu, že je fasáda pomErnE 

nová, lze pUedpokládat, že hranice vysychací zóny je ve vyšší výšce a zatím jen pouze 

nedošlo k viditelnému projevení.  Z tohoto d]vodu bude v exteriéru sanační omítka taktéž 

aplikována do výšky 2,3 -2,5 m. Schémata aplikace sanační omítky a hydrofóbního nátEru 

na fasádE objektu jsou uvedeny na výkresech č. 17-20.  

AlternativnE je možné ke snížení salinity zdiva použít napU. kompresní 

(obEtovanou) omítku Remmers Entsalzungskompresse. Její technický list [32] je uveden 

v pUíloze této práce. Tato omítka se ponechá na zdivu po dobu nEkolika mEsíc], poté se 

odstraní. NáslednE se provede opEtovná analýza obsahu solí ve zdivu a pUípadnE se celý 

proces aplikuje znovu, v jiném pUípadE dojde k očištEní zdiva a aplikaci omítky. [35][32]  
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5.4. SANACE BIOLOGICKÉHO NAPADENÍ ZDIVA – 
TASY, MECHY, PLÍSND 

Po snížení vlhkosti zdiva dojde i ke snížení výskytu Uas a plísní, nebo[ tyto 

organismy tak ztratí významný parametr pro svou vegetaci. Již poškozená místa zdiva a 

podlahy bude nutno od organických zbytk] mechanicky očistit.  

 

5.5.  SANACE PORUCHY VE ZDI MEZI HLAVNÍ LODÍ A 
PRESBYTÁTEM 

5.5.1. Pomocí helikální výztuže 

Tato metoda spočívá v dodatečném vyztužení konstrukce vlepením antikorozní 

ocelové výztuže do kombinace drážek a vrt] ve zdivu.  

Helikální výztuž se aplikuje následovnE – nejprve se vyfrézuje drážka pomocí 

diamantového kotouče. Pro pr]mEr výztuže 6 mm je vhodná šíUka drážky 10 mm. 

VytvoUená drážka bude vyčištEna od prachu a nečistot, aby byla zajištEna pUilnavost 

následnE nanášeného tmelu. Tam, kde končí drážka, bude proveden vrt pomocí elektrické 

pUíklepové vrtačky, pro dva pruty o pr]mEru 6 mm je vhodný pr]mEr vrtu 14 mm. Tento 

vrt musí být taktéž očištEn a vyfoukán. JeštE pUed vložením tmelu budou drážka i vrt 

navlhčeny a napenetrovány. Poté dojde k aplikaci kotevní malty. Ta bude v místE drážky 

nanášena aplikační pistolí na její zadní stranu ve spojité vrstvE o šíUce 8-10 mm. Vrt se 

vyplní celý kotevní maltou. NáslednE se vytvarovaný prut zatlačí do malty v drážce tak, 

aby byl ze zadní strany obalen, zároveO bude výztuž zasouvána do vrtu. NáslednE se 

nanese druhá spojitá vrstva malty. Poté dojde k vložení dalšího výztužného profilu a opEt 

k nanesení kotevní malty, která se nanese až k okraji drážky v rovinE stávající konstrukce.  

Výhodou této metody je to, že dochází k malému zásahu do konstrukce – drážky 

jsou malé. Další výhodou je fakt, že helikální výztuž je dobUe tvarovatelná, takže se dá na 

místE pUi aplikaci vytvarovat do požadované podoby. Díky vysokopevnostní 

polymercementové hmotE, je zajištEna vysoká soudržnost se stávající konstrukcí. Hmota 

je plastická a nestéká, což umožOuje její nanášení i svisle vzh]ru (zde konkrétnE v líci 

zaklenutí otvoru) . ZároveO je také zajištEna dostatečná soudržnost výztuže a malty, nebo[ 

výztuž má šroubovicovitý profil. [29][28] Technické listy helikální výztuže [34] a kotevní 
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malty [33] jsou uvedeny v pUíloze této práce. Schématický návrh provádEní sanace 

pomocí helikální výztuže je uveden na výkresu č. 23.  

5.5.2. Pomocí ocelového táhla 

Alternativní sanace poruchy spočívá ve stažení zdí táhlem v úrovni paty klenby, 

jejíž p]sobící šikmé síly jsou pravdEpodobnE jednou z pUíčin vzniku poruchy stEny.  

Nejprve se provedou do obou stEn dva vrty. Je nutno je d]kladnE vyčistit. Do nich 

bude aplikována cementová malta. Do malty se vloží kotevní tyče. NáslednE se osadí do 

cementové malty kotevní deska. Poté se na táhlo osadí trubka, která se pUivaUí ke kotevní 

desce. Pak dojde k pUivaUení klenbového táhla k trubce nejprve na jedné a pak na druhé 

stranE.  

V pUípadE provádEní rekonstrukce bude nutno veškeré rozmEry a materiály 

dimenzovat dle statického výpočtu.  Schéma návrhu sanace včetnE empiricky navržených 

rozmEr] prvk] je uvedeno na výkrese č. 24.  

 

5.6. SANACE PORUCHY VE ZDI MEZI HLAVNÍ A 
VEDLEJŠÍ LODÍ 

PUíčinou vzniku poruchy v této části kostela je s nejvEtší pravdEpodobností pohyb 

v podloží nebo nevyhovující provedení základ]. K návrhu pUesného sanačního opatUení 

bude možné pUistoupit až po pUesné analýze pUíčiny poruchy, ovEUením geotechnických 

podmínek a posouzení stavu základové konstrukce.  

ObecnE ale platí, že v rámci sanace této poruchy dojde ke zpevnEní základové 

konstrukce a základové p]dy. Jednou z možností je provedení rozšíUení základu a zvýšit 

tak jeho únosnost. Pokud však dochází k sedání v podloží, není tato forma sanace vhodná.  

Sanování základu je možno provést také lokálnE podchycením základu formou 

tryskové injektáže. Tato metoda je vhodná pro všechny typy hornin včetnE tEch 

zvEtralých. PUi této metodE je za vysokého tlaku z trysek čerpána cementová smEs, jejíž 

paprsky proUezávají zeminu a  vytváUí tak vrt, pUičemž dochází ke smíšení cementové 

smEsi s rozpojovanou zeminou.  Provedené vrty jsou o pr]mEru 500-800 mm.   [40] 
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5.7. SANACE TRHLIN OBECND 

Trhliny vEtšího rozsahu budou sanovány pomocí helikální výztuže, jejíž metoda 

byla popsána v kapitole 5.5.1.  

Ostatní trhliny budou sanovány tak, že se nejprve pročistí spára, dále se trhlina 

pUípadnE vyklínkuje a doplní se malta. Malta bude vpravena zaš[oucháním nebo s pomocí 

nízkotlaké injektáže. Vlasové trhliny budou pUekryty perlinkovou bandáží kotvenou 

k podkladu vápenocementovým postUikem.  
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6. ZÁVDR 

Cílem této práce bylo provedení zjednodušeného stavebnE technického pr]zkumu 

kostela sv. Jiljí ve ŠvihovE a návrhu sanačních opatUení, která by byla co nejvíce v souladu 

s památkovou péčí vzhledem k tomu, že je kostel společnE s pUilehlým hUbitovem od 

konce 50. let 20. století zaUazen v seznamu kulturních památek.  

V rámci stavebnE technického pr]zkumu bylo zjištEno nEkolik poruch. Mezi ty 

nejzávažnEjší patUí poruchy související se zvýšenou vlhkostí a poruchy statické. V rámci 

pr]zkumu problematiky zvýšené vlhkosti bylo provedeno mEUení in-situ kapacitním 

vlhkomErem, pomocí nEhož byla na 30 místech ve 3 výškových úrovních zmEUena 

hodnota vlhkosti zdiva. Hodnoty získané kapacitním vlhkomErem byly zaklasifikovány 

dle ČSN P 73 0610. Na vEtšinE míst byla namEUena vlhkost vysoká, mezi 8-10 %. Na 

nEkolika dalších místech byla namEUena vlhkost nad 10 %, tedy velmi vysoká. Pro 

validaci hodnot vlhkosti získaných kapacitním vlhkomErem byla provedena  laboratorní 

analýza v Mikrobiologické laboratoUi FSv ČVUT. Z interiéru v objektu bylo odebráno 7 

vzork] omítky, které byly ten samý den pUevezeny do laboratoUe. Zde pak byla vlhkost 

zdiva stanovena gravimetrickou metodou. Touto metodou se potvrdily výsledky získané 

kapacitním vlhkomErem. Rozdíl hodnot byl +/- 2-3 %. Dominantní pUíčiny vysoké 

vlhkosti zdiva jsou zejména voda vzlínající z podzákladí a okolní zeminy a dále pak 

nevhodné umístEní zaústEní deš[ových svod] v soklové oblasti zdiva tEsnE nad terénem. 

V laboratoUi byl taktéž na vzorcích proveden pr]zkum výskytu solí – chlorid], dusičnan], 

síran] a amoniaku. Stanovení výskytu a obsahu solí bylo nejprve stanoveno kvalitativnE 

pomocí indikačních papírk] a následnE kvantitativnE pomocí fotometrického pUístroje. 

Touto metodou bylo zjištEn nízký obsah chlorid], vysoký obsah dusičnan] a zvýšený 

obsah síran]. Zdrojem dusičnan] je jednoznačnE pUilehlý hUbitov kostela, zdrojem síran] 

m]že být bu@to znečištEné ovzduší a nebo horninové podloží.  

Problematika zvýšené vlhkosti je umocnEna pUítomností biologických činitel]. 

V interiéru objektu byla zjištEna na nEkolika místech zdiva a podlahy pUítomnost Uas a 

mech]. V exteriéru pak plísní vyskytujících se na fasádE. Vzorky odebrané z tEchto míst 

byly taktéž zkoumány v laboratoUi, kde pUítomnost tEchto organism] byla potvrzena.  

Poruchy se vyskytují taktéž v prostoru krovu. V rámci stavebnE technického 

pr]zkumu bylo detekováno a v laboratoUi na odebraných vzorcích z poškozených míst 

potvrzeno napadení dUeva dUevokazným hmyzem, konkrétnE červotočem a tesaUíkem, a 



どヵヱど 
 

dUevokaznou houbou. PUíčinou výskytu tEchto organism] je vlhkost vhodná pro život 

tEchto organism] a pravdEpodobnE taktéž použití nevhodného dUeva.  

Vážnou poruchou kostela jsou statické trhliny. Ve zdi mezi presbytáUem a hlavní 

lodí se nachází trhliny v oblasti kolem zaklenutí otvoru. PUíčinou této poruchy je 

pravdEpodobnE kombinace vlivu pohybu základové spáry a zároveO p]sobení síly v patE 

kUížové klenby nacházející se v presbyteriu. Další viditelnE staticky narušené místo je 

mezi hlavní a vedlejší lodí. Zde se nachází parabolicky vytvarovaná trhlina pUes celou 

délku zdi. Navíc bylo zjištEno výraznE porušené zhlaví stUedového pilíUe mezi otvory, 

které se v této stEnE nachází. PUíčinou této poruchy je s nejvEtší pravdEpodobností  taktéž 

pohyb základové spáry. V rámci stavebnE technického pr]zkumu nebylo možno zmEUit 

šíUku trhlin, nebo[ se trhliny vyskytují na h]Ue dostupných místech.  

V poslední části práce byla navržena sanační opatUení zjištEných poruch. 

Vzhledem k památkovým orgán]m je náročné najít Uešení, které by bylo v souladu jak ze 

strany stavebnE technické, tak i památkové péče, která má rozhodující vliv. Sanace 

zvýšené vlhkosti byla navržena formou provEtrávané vzduchové dutiny v podlaze 

v kombinaci s doplOkovými sanačními opatUeními. Prvním z nich je rekonstrukce 

deš[ových svod] a provedení deš[ové kanalizace se vsakovací jímkou v dostatečné 

vzdálenosti od objektu kostela. Dalším opatUením je aplikace sanační omítky, která slouží 

taktéž ke snížení obsahu solí ve zdivu. K sanační omítce byl doplOkovE navržen 

hydrofóbní nátEr sloužící jako ochrana proti odstUikující vodE.  

PUed provádEním rekonstrukce krovu bude nejprve nutné stanovit pUesný rozsah 

napadení a na základE nEho pak určit vhodná sanační opatUení. V rámci bakaláUské práce 

byla zmínEna sanace metodou termosanace a injektáže dUeva. Jako sanace výraznE 

narušených dUevEných prvk] bylo navrženo nahrazení části prvk] protézováním.   

K sanaci statické trhliny ve zdivu mezi hlavní lodí a presbytáUem byly navrženy 

dvE varianty. První z nich spočívá v aplikaci helikální výztuže v oblasti nad zaklenutím 

otvoru a v lící zaklenutí. AlternativnE byla navržena sanace ocelovým táhlem ve zdivu 

umístEným v místE paty kUížové klenby, avšak lze pUedpokládat, že toto Uešení bude kv]li 

neestetickému vzhledu ze strany památkových orgán] negativnE pUijato.  

K sanaci pUíčiny poruchy stEny mezi hlavní a vedlejší lodí lze pUistoupit až po 

geotechnickém pr]zkumu základových konstrukcí. Vzhledem k tomu, že jako 

nejpravdEpodobnEjší pUíčina poruchy je nedostatečná únosnost základové zeminy či 
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nevhodná základová konstrukce, byla v rámci bakaláUské práce uvedena sanace formou 

tryskové injektáže, v rámci které dojde ke zpevnEní jak základu, tak i pUilehlé zeminy.  

V pUípadE provádEní rekonstrukce kostela je nezbytnE nutné všechna sanační 

opatUení konzultovat a podUídit NPÚ.   
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12. SEZNAM PTÍLOH 

TECHNICKÉ LISTY  

– BOCHEMIT QB PROFI 

– CEMIX PODKLADNÍ SANAČNÍ OMÍTKA WTA 

– CEMIX SANAČNÍ OMÍTKA WTA  

– CEMIX SANAČNÍ PODHOZ WTA 

– REMMERS ENTSALZUNGKOMPRESSE 

– GABEX TVAROVKY IGLÚ 

– HELIKÁLNÍ VÝZTUŽ KOMPAKT VAH 

– KOTEVNÍ MALTA KOMPAKT MPC 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


