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1. ÚVOD

Na základě objednávky č. 5/2011 ze dne 17.3.2011 bylo v únoru a březnu 
2011 provedeno odborně technické místní šetření se zaměřením na posouzení
zdravotního a technického stavu dřevěných nosných stavebních konstrukcí kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie v obci Horní Třešňovec.

Průzkum se zaměřil především na :

 napadení dřeva dřevokaznými houbami a rozsah poškození konstrukcí
 napadení dřeva dřevokazným hmyzem a rozsah poškození konstrukcí
 výskyt druhotných vad dřeva, které snižují jeho pevnost
 celkový stavebně technický stav objektu s přihlédnutím na důsledky zjiště-

ných technických závad
 optimální návrh sanace a doporučení sanačních prostředků

Zdravotní stav dřevěných konstrukcí byl v rámci místního šetření vizuálně 
posouzen podle narušení povrchu i vnitřku dřevěných prvků, podle vzhledu, de-
formace, barvy, tvrdosti dřevní hmoty, podle velikosti a rozsahu larválních chod-
biček a výletových otvorů dřevokazného hmyzu a podle ostatních příznaků pří-
tomnosti biotických škůdců a vad dřeva.

K ověření zdravotního stavu stropů bylo objednatelem zajištěno odkrytí 
dřevěného stropu pod půdou v celém rozsahu půdorysu a částečné uvolnění 
zazděných zhlaví trámů ze zdiva odsekáním cihel.

Zjištěné poškození dřevěných konstrukcí odpovídá stavu v době prová-
dění průzkumu a může se postupem času zhoršovat. Další rozvoj dřevokazných 
škůdců nebo vznik nových ohnisek napadení je bez provedení sanačních opatře-
ní v daných podmínkách možný. 

2. POPIS  OBJEKTU  A  NAPADENÍ  DŘEVĚNÝCH  KONSTRUKCÍ

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven jako novostavba v letech 
1869 až 1870. Jedná se o neorientovaný jednolodní kostel z půlkruhovým pres-
bytářem a přístavkem sakristie na jižní straně, zděný z plných pálených cihel na 
vápennou maltu. Soklová část zdiva je obložena deskami z pískovce. Omítky 
jsou vápenné a vápenocementové štukové. Ze strany interiéru byla spodní část 
líce zdiva, poškozená vlhkostí, opatřena sanační omítkou s použitím přísady 
(Baurex?). Podél jižního, západního a severního průčelí byla při patě zdiva zříze-
na liniová drenáž, odvádějící podpovrchovou vodu dále od objektu.

Kruchta je dřevěná včetně sloupků, podlaha na kruchtě je palubová. 
Podlaha v lodi a presbytáři je novodobá z keramické dlažby, provedené na beto-
novou mazaninu s vodorovnou hydroizolací. Okenní výplně byly nedávno nahra-
zeny novými dřevěnými eurookny s izolačním dvojsklem v původním členění.

Strop nad lodí je dřevěný trámový dvojitý s omítaným dřevěným podhle-
dem, nad presbytářem je cihelná koncha s viditelnými výztužnými žebry. Sakristie 
je zastropena cihelnými segmentovými klenbami do ocelových traverz.

Střecha je sedlová s polokuželovitým zakončením nad presbytářem na 
dřevěném krovu. Střešní krytina je eternitová.

Způsob a rozsah napadení dřevěných konstrukcí je zakreslen do přilo-
žených schématických výkresů. V jednotlivých ohniscích je číslicí vyjádřen stu-
peň napadení podle stupnice od 1 do 10. 1 znamená první makroskopicky zjisti-
telné známky napadení, 10 pak úplnou destrukci dřevní hmoty. U intenzity 1 až 3 



INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

Škroupova 441/9, Hradec Králové 500 02, IČ 481 55 586

mobil 775 777 810,  tel. 495 220 022, www.inreco.cz

3

S.R.O.

je poškození dřeva zhruba do 10 mm pod povrch, u intenzity 4 až 6 je poškození
asi do 1/3 plochy profilu trámu. 

Pokud je napadený prvek natolik poškozený, že je nezbytná jeho náhra-
da, je tento požadavek ve výkresu označen buď symbolem X (náhrada celého 
prvku) nebo X[ (náhrada části délky prvku). Délky náhrady části prvku jsou udá-
vány v metrech a jedná se o minimální čistou délku trámu (u zazděných zhlaví o 
délku od líce zdiva k místu odříznutí) bez započtení délky, potřebné k vytvoření 
styku nové a ponechané části. Kromě zcela evidentních případů se většinou ne-
uvažuje, zda je nebo není ekonomicky nebo staticky výhodné vyměnit celý trám, 
nebo provést náhradu pouze jeho poškozené části. Vyznačený rozsah výměn je 
tedy většinou minimálně nutný a rozhodnutí o skutečném rozsahu výměn je po-
necháno na projektantovi opravy nebo na statikovi.

V rámci průzkumu bylo el. odporovým vlhkoměrem Storch HPM 2000 
provedeno orientační měření vlhkosti dřeva. Výsledky jsou udávány v % hmot-
nostní vlhkosti. Pro přibližnou informaci :

 Dřevo je napadnutelné houbami při vlhkosti větší než 19 %
 Dřevo je napadnutelné hmyzem při vlhkosti větší než 10 %

Naměřené hodnoty vlhkosti dřeva nad uvedené kritické hodnoty indikují 
zvýšené nebo vysoké riziko napadení dřevokaznými škůdci.

Naměřené hodnoty vlhkosti dřeva v rozsahu 13 - 14 % v běžných odvět-
rávaných partiích konstrukcí, kam nezatéká voda, tedy neumožňují růst dřevo-
kazných hub, rozvoj dřevokazného hmyzu se však nedá vyloučit. V prostoru nad 
presbytářem jsou patrné drobné záteky poškozeným střešním pláštěm, kde dřevo 
vykazuje lokálně zvýšenou vlhkost nad 19%. Zde se dá očekávat především na-
padení dřevokaznými houbami, růst plísní a řas, v menší míře i aktivita dřevo-
kazného hmyzu.

2.1. Krov a zvonice

Původní krov z roku 1870 sedlové střechy je konstrukčně navržen jako 
hambalkový, s konci hambalků podepřenými podélnými stojatými stolicemi. Vaz-
né trámy jsou pouze v plných vazbách, v prázdných vazbách jsou konce krokví 
čepovány do krátčat s podélnou výměnou. Příčná tuhost krovu je posílena vzpě-
rami mezi svislými sloupky stolice a vaznými trámy, podélná tuhost je zajištěna 
pásky mezi sloupky stolice a vaznicemi. Na západní straně na sedlový krov na-
vazuje krov presbytáře polokuželovitého tvaru, vytvořený sbíhavě uloženými 
krokvemi, dole čepovanými do vazných trámů, resp. krátčat a nahoře opřenými o 
poslední plnou vazbu sedlové části krovu. Vaznice jsou do prostoru presbytáře 
protaženy do vaznicového věnce.

Krov je zhotoven z tesaných trámů z měkkého, převážně jedlového dřeva. 
Rytmus plných a prázdných vazeb s osovými vzdálenostmi krokví 1 až 1,18 m je 
|¦¦|¦¦|. Sklon střešních rovin, krytých dožilými azbestocementovými šedými šablo-
nami je 42, resp. 40 u presbytáře. Původní střešní krytina byla z dřevěných 
šindelů na latích, přičemž nad presbytářem byla krytina nepochybně provedena 
jako plynulý polokužel. Při poslední opravě střechy byly nad lodí šindele pone-
chány jako bednění, na které byly položeny eternitové šablony s obvyklým fran-
couzským krytím. Nad presbytářem byl šindel sejmut, polokuželová plocha byla 
opatřena bedněním tak, aby vytvořila polovinu osmibokého jehlanu a na vzniklé 
trojúhelníkové střešní roviny byly opět položeny eternitové šablony s francouz-
ským krytím. Nároží jehlanu byly zakryty oplechováním. 
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Za východním štítem proniká hřebenem čtyřboká celodřevěná věžička 
zvonice. Sestává ze čtyřech štenýřů, uložených na vazných trámech, po výšce 
ztužených celkem čtyřmi vaznicovými věnci a ondřejskými kříži. V lucerně je za-
věšen jeden menší zvon s elektromotorickým zvoněním. Krov zvonice je stanový 
s krokvemi opřenými o středovou hrotnici. Na hrotnici je navlečena makovice a 
dvouramenný vrcholový kovaný kříž.

Klempířské práce na střeše (oplechování okapů, podokapní žlaby, lemo-
vání krytiny se zdmi, nároží, úžlabí, střešní svody, oplechování zvonice) jsou pro-
vedeny z měděného plechu. Některé klempířské prvky jsou poškozené a defor-
mované.

Konstrukce krovu je lehce, ale aktivně napadena tesaříkem. Nad presby-
tářem bylo zjištěno lokální ohnisko napadení konioforou sklepní. Velmi silně a 
aktivně je tesaříkem napadena celá konstrukce věžičky zvonice. Horní část zvo-
nice nad lucernou nemohla být prozkoumána pro svou nepřístupnost, ale dopo-
ručuji předpokládat napadení i této části. Dále je třeba nad rámec zjištění před-
pokládat napadení některých krokví ze strany střešní krytiny. Často se vyskytuje 
skrytá hniloba uvnitř profilu krokve, způsobená trámovkou, která je zjištěna až po 
demontáži krytiny.

2.2. Dřevěný strop nad lodí kostela

Strop nad kostelní lodí je dřevěný dvojitý trámový, se zhlavími trámů na-
plno zazděnými do obvodového zdiva. Stropní i podhledové trámy tesané z měk-
kého dřeva, jsou uloženy těsně vedle sebe, což bude komplikovat jejich případ-
nou opravu. Podhledové trámy jsou ze spodní strany opatřeny dřevěným podbi-
tím a vápennou štukovou omítkou na rákosové rohoži. Podhled je hladký, pouze 
fabion je poměrně bohatě profilovaný. Nelze však vyloučit, že pod bílou výmalbou 
se skrývají ornamentální nebo figurální malby. Stropní i podhledové trámy jsou 
v polovině rozpětí zavěšeny přes kovaná ocelová táhla na dřevěném průvlaku, 
uloženém na vazných trámech. Podlaha půdy, byla-li původně provedena, je 
v současné době v celém rozsahu demontována, trámy jsou shora viditelné.

Podhledové trámy jsou z větší části aktivně napadeny tesaříkem. Intenzita 
napadení vzrůstá od presbytáře ke zvonici a pohybuje se od 1 do 5. Stropní trá-
my jsou většinou zdravé, nebo napadeny tesaříkem pouze lehce. Tesaříkem je 
aktivně napaden i průvlak, vynášející stropní trámy.

2.3. Kostelní lavice

Podrobný průzkum dřevěného vybavení kostela nebyl předmětem posud-
ku a v případě oltářů by měl být proveden ve spolupráci s restaurátorem. Přesto 
bylo zběžným průzkumem zjištěno napadení dřevěné podlahy bloku kostelních 
lavic na jižní straně lodi. Středně těžké poškození je způsobeno celulózovorní 
houbou, nejspíše konioforou sklepní, nebo dřevomorkou domácí.

3. CHARAKTERISTIKA   DŘEVOKAZNÝCH   ŠKŮDCŮ

Celulózovorní a ligninovorní dřevokazné houby
Podle toho, kterou složku při rozkladu dřeva upřednostňují, rozdělujeme 

dřevokazné houby na celulózovorní a ligninovorní. Celulózovorní houby rozkláda-
jí jen polysacharidickou (celulózovou) složku dřeva. Dřevo působením celulózo-
vorních hub postupně ztmavne, ztrácí na hmotnosti i na objemu, příčně a podél-
ně rozpraská a začne se rozpadat. Typický je kostkovitý rozpad dřevní hmoty a 
destrukční červená či hnědá hniloba. Představitelem celulózovorních hub jsou i 
velmi nebezpečné druhy jako dřevomorka domácí či koniofora sklepní. Proto je 
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třeba při zjištění tohoto druhu napadení postupovat obezřetně, se znalostí pro-
blematiky a provést pečlivou sanaci postižených konstrukcí. 

Ligninovorní houby kromě celulózy rozkládají i lignin. Dřevo působením 
těchto hub zesvětlá, měkne, drobí se, ztrácí hmotnost ale ne objem. Někdy se v 
něm vytvářejí nápadné komůrky. Z hlediska praxe je pro nás důležité, že praktic-
ky všechny důležité druhy ligninovorních hub jsou životně závislé na vnějším vy-
datném přísunu vlhkosti a v případě vysušení přestávají růst nebo úplně odumí-
rají.

Koniofora sklepní (Coniophora puteana /Schum.ex Fr./ P.Karst.) se vy-
skytuje na mrtvém dřevě jehličnanů i listnáčů v lesích, skladech i ve stavbách 
tam, kde je příhodná vlhkost (optimálně cca 35 - 45 %). Je to celulózovorní hou-
ba z čeledi hub konioforovitých (Coniophoraceae), stejně jako dřevomorka do-
mácí, způsobující intenzivní destrukční hnilobu. Dřevo postupně hnědne až čer-
ná, rozpadá se na hranolky a již při počátečním stadiu vykazuje kyselou reakci, 
která je velmi příhodná pro vyklíčení výtrusů dřevomorky domácí. Samotná ko-
niofora sice po snížení vlhkosti omezuje růst a rozklad dřeva, ale tím, že vytváří 
vhodné prostředí pro rozšíření dřevomorky, může nepřímo znamenat pohromu 
pro celý objekt (dřevomorka není zdaleka tak závislá na vnějším zdroji vlhkosti).

Povrchové mycelium koniofory sklepní vytváří tenké pavučinovité povlaky, 
zpočátku bílé, pak žluté až žlutošedé. Později se tvoří myceliové provazce, žluto-
šedé až tmavě hnědé, max. 1,5 mm tlusté, vždy tenčí než u dřevomorky. Plodni-
ce jsou rozlité a vytvářejí nepravidelné ploché, tence kornaté, pak kožovité povla-
ky průměru 10-50 cm, tlusté 0,3-0,8 mm žlutavě až olivově hnědě zbarvené. 
Okraj plodnice je bílý, pavučinatý. Plodnice se mohou vyvinout i na jiném mate-
riálu než na dřevě, s ním jsou však spojeny provazcovitým myceliem zajišťujícím 
houbě výživu.
         Podmínky růstu koniofory sklepní
hodnoty                              minimální             optimální            maximální
vlhkost dřeva (%)                    22                      34 - 46                60 - 130
teplota (°C)                                3                         23                       44
pH substrátu                             2.5                  5,7 - 6,3                     9

Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus Linnaeus) napadá opracované dře-
vo jehličnatých stromů a spolu s červotočem umrlčím a proužkovaným patří mezi 
největší dřevokazné škůdce u nás.

Dospělý brouk má hnědočerné tělo, dlouhé 10 až 20 mm, s dvěma nezře-
telnými příčnými pruhy ve středu krovek, pokryté jemnými bělavými chloupky. Na 
štítu jsou dvě lesklé skvrny, tykadla má tesařík poměrně malá, nepřesahující po-
lovinu těla.

Brouci se v přírodě vyskytují celé léto. Samička žijící jeden měsíc stačí do 
štěrbin ve dřevě naklást 50 až 420 vajíček. Vylíhlé larvy vyhlodávají chodby pod 
povrchem, později se zavrtávají hlouběji. Přitom vydávají vrzavý zvuk, slyšitelný i 
ze vzdálenosti několika metrů. Výletové otvory jsou oválné, až 1 cm široké. Cel-
ková doba vývoje larev je značně odlišná a závisí na mnoha faktorech (teplota, 
vlhkost, obsah pryskyřic, napadení houbami, skladba potravy). Extrémní případy 
jsou 2 až 12 let, ve většině případů trvá vývoj larev 3 až 4 roky. Larvy dobře sná-
šejí teplotní výkyvy (rozhodně lépe než např. červotoč proužkovaný nebo umrlčí).

Tesařík krovový napadá nově použité nebo málo staré opracované dřevo 
z jehličnatých stromů (nejvíce borovic), nejčastěji krovy, podlahy, trámy, sloupy, 
roubenky. Dává přednost dřevu s vlhkostí nepřesahující 20 %, ale při vlhkosti 11 
až 12 % se růst larev výrazně zpomaluje nebo dočasně zastavuje. V některé lite-
ratuře se uvádí, že nejohroženější je dřevo mladší než 20 let a že u dřeva starší-
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ho než 60 let je napadení tesaříkem velmi ojedinělé. Doporučuje se proto vždy 
před použitím likvidačního insekticidu zjistit aktivitu napadení. Osobně jsem se 
však mnohokrát setkal s aktivním napadením tesaříkem u trámů starších než 110 
let. Brouk dobře létá a často se přemisťuje od jedné napadené budovy ke druhé.

4. SANAČNÍ   OPATŘENÍ   NAPADENÝCH  KONSTRUKCÍ  

4.1. Faktory, ovlivňující volbu a rozsah sanačních opatření :

 Kostel není zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ale vzhle-
dem k charakteru a rozsahu zachování původních hlavních stavebních kon-
strukcí by mělo být při úpravách s objektem nakládáno jako s památkou.

 Použité dřevo ke stavbě je podle ČSN-EN 350-2 druhu málo trvanlivého 
(smrk, jedle - tř. 4). Zvláštní ochrana dřeva v rizikových oblastech nebyla nikdy 
provedena, nebo je v současné době již nefunkční.

 V objektu byla identifikována nebezpečná houba koniofora sklepní. Napadení 
je lokální, ale v minulosti dostoupilo fruktifikačního stadia. Dalším zjištěným 
nebezpečným a aktivním škůdcem je tesařík krovový, který poškodil rozsáhlou 
část dřevěných konstrukčních prvků stropu nad lodí, krovu i zvonice.

 Zhlaví stropních trámů jsou plně zazděna do obvodového zdiva.

 Objekt je stavebně udržovaný, ale životnost střešní krytiny stáří cca 30 let je 
vyčerpána. Do půdního prostoru však významněji nezatéká.

 Interiér kostela je nepravidelně a vždy jen krátkodobě (během mše) vytápěn 
elektrickými sálavými panely a je pouze omezeně větrán. Vnitřní mikroklima 
umožňuje v určitých ročních obdobích vznik kondenzace vzdušné vlhkosti. 
Vlhkost dřeva běžně stoupá nad úroveň 10% (hmot.) nejen u stavebních kon-
strukcí, ale i u prvků vnitřního vybavení interiéru. Charakter využití kostela a 
provozní podmínky se ani v budoucnu nebudou měnit.

 Půdní prostory jsou volné nevyužívané a ani v budoucnu se nepředpokládá 
zřízení obytného podkroví nebo jiné úpravy, které by mohly výrazným způso-
bem změnit mikroklima uložení dřeva ve stavebních konstrukcích.

4.2. Třídy ohrožení dřeva podle ČSN-EN 335-2 :

Druh konstrukčního prvku
Třída 

ohrožení 
dřeva

Minimální požadovaný 
typ ochrany dřeva

Odvětrávané a nejméně ze tří stran viditelné 
trámy krovu (kromě konstrukce zvonice)

1 IP

Odvětrávané a nejméně ze tří stran viditelné 
trámy stropní konstrukce

1 IP

Horní části kostelních lavic a jiného mobiliáře 
mimo styk dřeva s podlahou nebo zdivem

1 IP

Špatně odvětrávané a těžko přístupné prvky 
krovu a střechy (např. konce krokví a vaz-
ných trámů, námětky, krátčata, celé krajní 
vazby u štítů, úžlabní krokve a další trámy 
v úžlabích, pozednice, latě nebo bednění pod 
střešní krytinou)

2 FB, IP, (B, P)

Špatně odvětrávané a těžko přístupné prvky 2 FB, IP, (B, P)
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dřevěných stropních konstrukcí s podhledem 
(např. zhlaví stropních trámů)
Spodní části kostelních lavic ve styku s pod-
lahou a části jiného mobiliáře ve styku dřeva 
se zdivem a podlahou

2 FB, IP, (B, P)

Dřevěná konstrukce zvonice 2 FB, IP, (B, P)

4.3. Návrh sanačních a ochranných opatření :

Ze zjištěného charakteru napadení dřeva, přirozené trvanlivosti dřeva a 
navržených tříd ohrožení vyplývá následující návrh sanačních a ochranných 
opatření :

4.3.1. Krov a zvonice

 Poškozené trámy krovu v rozsahu dle grafické přílohy vyměnit za nové z měk-
kého dřeva, ošetřeného 1x postřikem 5% roztoku Lignofix-Top. Do rozpočtu 
doporučuji zahrnout rezervu na možná skrytá poškození, která mohla zůstat 
při průzkumu nezjištěna – vyskytuje se např. lokální napadení krokví ze strany 
střešní krytiny trámovkou, která působí skrytě především uvnitř průřezu, na-
padení trámů v části zazděné do obvodového zdiva, větší než průzkumem 
zjištěný rozsah poškození trámu hnilobou, pokračující skrytě vnitřní částí prů-
řezu apod. Dřevo musí být před provedením chemického ošetření zbaveno 
případných zbytků kůry a lýka a všech nečistot a prachu.

 U krokve nad presbytářem, napadené konioforou, nutno zkontrolovat i stav 
přilehlé části pozednic, v případě poškození část vyměnit a provést sanaci 
okolního zdiva. Plochu zdiva do hloubky asi 4 cm odspárovat, odstranit prach 
a nečistoty a ošetřit 3x postřikem 20% roztoku Lignofix STABIL.

 Ponechané konstrukční dřevěné prvky krovu očistit od zbytků kůry, lýka a 
všech nečistot a prachu. Očištěný a suchý povrch dřeva chemicky ošetřit 1x 
postřikem 5% roztoku Lignofix-Top. Krokve ošetřit i shora ze strany krytiny, 
chemický prostředek zastřikovat i dovnitř výsušných trhlin.

 Stávající střešní krytinu z azbestocementových šablon doporučuji v celém 
rozsahu vyměnit za novou kvalitní, nejlépe s použitím cementovláknitých šab-
lon ETERNIT AG, holding ETEX-group. Výběrem vhodné krytiny se podrobněji 
zabývá kapitola 5. Bednění (příp. latě) pod střešní krytinou chemicky ošetřit 
nejlépe technologií máčením. Máčení se již provádí standardně na mnoha pi-
lách1.

 Snesení konstrukce zvonice od úrovně prvního vaznicového věnce (štenýře 
jsou zde přerušeny) jeřábem a tesařská oprava, která se neobejde bez výmě-
ny oplechování a části, nebo celé plochy bednění. V případě zjištění většího 
poškození horní nepřístupné části projektant případně rozhodne o provedení 
kompletně nové konstrukce zvonice. Nové i starší dřevo po očištění chemicky 
ošetřit 1x postřikem 5% roztoku Lignofix-Top.

 Součástí výměny střešního pláště bude i výměna klempířských výrobků a no-
vý hromosvod, podle současně platných technických norem.

 Zajistit dostatečné větrání půdního prostoru.

                                               
1 Doba máčení předepsaná pro konkrétní použitý chemický prostředek však musí být dodržena. 
Mnoho dodavatelů zaměňuje technologii máčení a ponořování, kdy se dřevo ponoří do konzervantu 
pouze na chvilku.
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4.3.2. Dřevěný strop nad lodí kostela

Rozsah a stupeň poškození dřevěného stropu nad lodí je natolik velký, že 
při požadavku stavebníka na maximální životnost konstrukce již nelze uvažovat o 
ponechání stropu jako celku a jeho pouhém chemickém ošetření otesaných a 
případně zesílených stropních trámů. Stejně tak by byla nevyhnutelná výměna 
stropu, pokud by bylo otáleno se sanací a stav trámů se už i jen mírně zhoršil.

Protože však zásah do stávajícího stropního podhledu by sebou nejspíše 
přinesl nutnost výměny celé stropní omítky2 a tím značné další vyvolané náklady
a nebezpečí poškození vnitřního vybavení kostela, doporučuji volit následující 
„umírněnější“ variantu sanace, kterou je ovšem třeba pokládat za řešení 
s omezenou životností. Zmíněnou omezenou životnost stropu lze těžko kvantifi-
kovat, protože je závislá na mnoha faktorech, nicméně troufám si odhadnout 
zhruba 40 a více let, což je přibližně očekávaná minimální životnost střešní kryti-
ny. Proto pokud by došlo k dalšímu rozvoji poškození stropu, lze jeho případnou 
výměnu provést při další opravě střechy. V kapitole 6. jsou uvedeny orientační 
stavební náklady obou variant řešení, což může hrát rovněž významnou roli při 
konečném rozhodování stavebníka.

 Otesat, případně obrousit povrchové vrstvy dřeva stropních a podhledových 
trámů, poškozené tesaříkem

 Naplno zazděná zhlaví stropních a podhledových trámů vysekat ze zdiva tak, 
aby alespoň na bocích a nad horní stranou profilu vznikla odvětrávaná meze-
ra šířky asi 3 cm. Obvyklé podložení zhlaví impregnovaným dubovým prkén-
kem a proužkem asf. lepenky v tomto případě nebude provedeno, protože by 
to znamenalo nežádoucí zásah do fabionu. Odhalenou vzduchovou mezeru
vyčistit od prachu a dřevo i povrch zdiva chemicky ošetřit 1x postřikem 5% 
roztoku Lignofix-Top.

 Otesané trámy a rub dřevěného podhledu pečlivě očistit od zbytků kůry, lýka 
a všech nečistot a prachu. Očištěný a suchý povrch dřeva chemicky ošetřit 1x 
postřikem 5% roztoku Lignofix-Top. 

 Zesílit oslabené části stropní konstrukce podle pokynů statika. Možný způsob 
je např. instalace jednostranných bočních příložek ke stropním, resp. podhle-
dovým trámům a instalace dvojice nových průvlaků na vazné trámy do zhruba 
třetin rozpětí stropu a vyvěšení původních stropních a podhledových trámů 
novými ocelovými táhly. Stávající poškozený středový průvlak buď vyměnit za 
nový (bude-li po otesání poškozené vrstvy dřeva příliš oslabený), nebo pone-
chat, otesat a po očištění chemicky ošetřit 1x postřikem 5% roztoku Lignofix-
Top.

 Instalovat pochozí lávky z prken chemicky ošetřených prken 1x postřikem 5% 
roztoku Lignofix-Top, uložených na stropních trámech. Celkové zaklopení 
stropu nedoporučuji s ohledem na nutnost následných kontrol pokračujícího 
napadení stropu a opakovaných ošetření.

4.3.3. Kostelní lavice

 Poškozená podlahová prkna bloku kostelních lavic vyměnit za nová, nejlépe 
z jádrového dubu. Použije-li se měkké dřevo, musí být vzhledem ke své nižší 
přirozené trvanlivosti pečlivě chemicky ošetřeno 1x postřikem 5% roztoku 

                                               
2 Pouhé odstranění části  omítky a její zpětné doplnění v ploše je prakticky velmi těžko proveditel-
né. Zpravidla dochází k poruchám vlivem špatného stavu původní rákosové rohože a kotvících 
strun.



INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

Škroupova 441/9, Hradec Králové 500 02, IČ 481 55 586

mobil 775 777 810,  tel. 495 220 022, www.inreco.cz

9

S.R.O.

Lignofix-Top. Doporučuji použít dřevo sterilizované vysokou teplotou v umělé 
sušičce dřeva (cca +80°C).

 Konstrukci spodní části kostelních lavic přizpůsobit tak, aby mezera pod dře-
věnou podlahou lavic byla větraná. Vhodnou úpravou může být např. přizdvi-
žení obvodových hranolů bloků lavic nad dlažbu lodi pomocí podložek z jádro-
vého dubového dřeva tl. cca 3 cm. Mezi dlažbou a soklem lavic tak vznikne 
průběžná větrací mezera. Uvnitř plochy bloku lavic ještě mohou být v podlaze 
doplněny větrací mřížky.

4.3.4. Další opatření a poznámky

 Bezpečnostní upozornění : Při provádění chemického ošetření je nutné do-
držet všechna předepsaná bezpečnostní a hygienická opatření. Použití navr-
ženého prostředku Lignofix-Top je dle dokumentace výrobce možné i 
v obývaném vnitřním prostředí, nesmí však být použit k ochraně dřeva přichá-
zejícího do přímého styku s pitnou vodou, potravinami a krmivy ani k ochraně
dřeva pro výrobu dětského nábytku a hraček.

 Ve výkresech jsou všechny trámy nebo jejich části, navržené k výměně ozna-
čeny křížkem. Dřevo se v případech intenzivního napadení dřevokaznými 
houbami (zejména dřevomorkou či konioforou) odstraní ještě ve vzdálenosti 
alespoň 0,5 m od zjevné hniloby, projevující se např. změnou barvy nebo pev-
nosti, u roubených stěn se vyjme ještě minimálně jeden zdravý trám nad trá-
mem napadeným. Pokud dřevo zůstane uloženo trvale v suchém prostředí 
s vlhkostí pod 19%, lze u lehčího, povrchového a starého neaktivního napa-
dení dřevokaznými houbami poškozenou dřevní hmotu otesat a dřevo pečlivě 
chemicky ošetřit fungicidním prostředkem. V případě napadení pouze dřevo-
kazným hmyzem se vymění přímo postižené části hloubkově rozrušeného 
dřeva (bez nutnosti výměny až za okraj viditelného napadení jako v případě 
poškození houbami). Dřevo s povrchovým poškozením dřevokazným hmyzem 
je možné sanovat i pouhým otesáním rozrušené vrstvy až na pevné dřevo (za 
předpokladu dostatečné statické únosnosti) a chemickým ošetřením insektici-
dem s likvidačním účinkem proti hmyzu. Pokud se napadení projevuje pouze 
výletovými otvory a dřevo je pod povrchem pevné, není nutné ani otesání a 
postačí chemické ošetření insekticidem s likvidačním účinkem proti hmyzu.

 Pokud je nutné dodatečně opracovat již chemicky ošetřený povrch dřeva 
(např. otesáním, přiříznutím), musí být na tomto opracovaném povrchu che-
mická ochrana znovu obnovena ve stejné skladbě jako původně. Chemicky 
ošetřeny nemusí být části povrchů, které budou navzájem celoplošně slepeny.

 Z estetických a památkových důvodů nedoporučuji v pohledových částech 
konstrukcí používat k chemické ochraně dřeva barevné modifikace ochran-
ných prostředků. Výjimkou mohou být střešní latě nebo bednění, ošetřené 
máčením. Máčecí vany se téměř vždy plní barevným ochranným prostředkem 
a je prakticky vyloučeno na ojedinělou zakázku požadovat nové plnění vany 
čirým prostředkem.

 Očištění povrchu dřeva před chemickým ošetřením doporučuji provést šetrně 
rýžovými kartáči, odsátím prachu průmyslovým vysavačem a případně staže-
ním prachu z povrchu dřeva hadrem nebo mopem, navlhčeným ve vodě s pří-
davkem smáčedla3. Nedoporučuji provádět celoplošné obroušení dřeva (kro-
mě případu, kdy je třeba odstranit staré nátěry, nebo povrchovou poškozenou 
vrstvu dřeva), ani omytí konstrukce tlakovou vodou. Při čištění nesmí být vý-

                                               
3 ke zlepšení průniku chemického roztoku po povrch dřeva
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razněji poškozena povrchová vrstva zdravého dřeva, zejména tesařské znač-
ky, historické nápisy a stopy po tesání trámů. Technologie čištění povrchu 
dřeva u mobiliáře a stavebně truhlářských výrobků musí být zvolena podle 
charakteru povrchové úpravy dřeva.

 Části shnilého dřeva a jiný materiál infikovaný dřevokaznými houbami nutno 
přenášet v polyetylénových pytlích nebo alespoň opatrně dopravovat do sběr-
ného kontejneru, aby nedošlo k vegetativnímu rozmnožení houby jejími po-
ztrácenými úlomky na dosud zdravé konstrukce. Dřevo napadené houbami 
nejlépe likvidovat zahrnutím na skládce.

 Dřevo aktivně napadené hmyzem je nutné ze stavby neprodleně odstranit a 
neskladovat v blízkosti obydlí. Takové dřevo je nejlepší likvidovat spálením.

 Při aplikaci chemických ochranných prostředků je nutné dodržet předepsanou 
koncentraci roztoku a množství naneseného koncentrátu na 1m2 povrchu dře-
va podle příslušné expoziční třídy, v které je dřevo zabudováno - viz. kapitola 
č. 7 Ochranné prostředky. Při provádění tlakového postřiku je třeba počítat s 
odpadem chemického prostředku rozstřikem, který může činit až 50%.

 Vodné roztoky ochranných prostředků nesmí být aplikovány za mrazu, nebo 
na zmrzlý podklad.

 V blízkosti ohnisek aktivního napadení hmyzem opakovaně po několik let 
umístit tzv. “lapáky" - kusy čerstvých krajin s lýkem a kůrou, které se po době 
rojení (t.j. koncem srpna nebo začátkem září) zlikvidují spálením. Na likvidaci 
nesmí být zapomenuto !

 Rozsah výměn konstrukčních prvků je navržen se zřetelem na stupeň jejich 
poškození biotickými škůdci. Tento posudek nenahrazuje stavebně statický 
průzkum. Schopnost dalšího užívání konstrukcí z hlediska přenosu zatížení do 
podpor či podzákladí musí posoudit statik. S ním musí být konzultován i po-
stup sanačních prací při výměně konstrukčních dílů, příložkování napadených 
trámů, oslabení profilu  apod. 

 Návrh tesařských spojů u jednotlivých výměn poškozených prvků by měl po-
soudit statik. Přednostně by měly být voleny typy spojů, které zachovají pů-
vodní tvar konstrukce i profilů jednotlivých trámů (např. plátové lepené spoje 
zajištěné kolíky). Zároveň musí být překontrolovány a případně znovu aktivo-
vány původní zachované spoje (doražení kolíků, klínů, dotažení svorníků 
apod.).

 Při případných dalších stavebních úpravách objektu je třeba se vyvarovat ná-
vrhu skladby konstrukcí, v kterých může dojít ke kondenzaci vodní páry vlivem 
nevhodného uspořádání materiálů s velkým difúzním odporem (např. návrh 
neprodyšných podlahových povlaků, zakrývání tepelných izolací fóliemi nebo 
lepenkou s nemožností průchodu ani odvětrání hromadící se vodní páry z 
vnitřních vrstev konstrukcí, apod.).

 Při provádění stavebních prací je nutné maximálně omezit „mokré“ procesy. 
Do stavby vnesenou technologickou vodu je třeba co nejdříve odstranit odkry-
tím vlhkých konstrukcí a intenzivním větráním za vhodných klimatických pod-
mínek.

 Během opravy krovu a střešního pláště musí být střecha dobře chráněna proti 
zatečení. Pokud přesto dojde ke vniknutí vody do půdního prostoru, musí být 
vlhkost konstrukcí co nejdříve snížena jejich rozkrytím a intenzivním větráním, 
případně jiným způsobem vysoušení. V žádném případě nedoporučuji provlh-
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čené konstrukce zakrývat dalšími, tím méně pak méně prodyšnými konstruk-
cemi.

 V praxi se už více firem zabývá sanací napadeného dřeva mikrovlnným 
ohřevem. Principem metody je jednorázová sterilizace dřeva do hloubky hmo-
ty vysokou teplotou. Absorpcí mikrovlnné energie z mobilních generátorů se 
směrovými anténami se vlhké dřevo (zhruba nad 15% vlhkosti) a všechna vý-
vojová stádia hub i hmyzu prohřejí a tyto při dosažení kritické teploty zahynou. 
Zpravidla však kromě houbových výtrusů, které pro své zničení vyžadují teplo-
tu i nad +100°C. Pro mikrovlnný ohřev je stanovena pevná frekvence 2450 
MHz, která odpovídá vlnové délce záření 12,2 cm. Metoda však má několik 
omezení a rizik, pro které ji autor posudku zatím může doporučit spíše jen ve 
výjimečných případech. Při nešetrném rychlém ohřevu může dojít k poškození 
dřeva (nebo např. okolních omítek) vznikem trhlin (tlak vodní páry), dřevo se 
může lokálně přehřívat vlivem nehomogenity mikrovlnného pole i materiálu. 
Nejnebezpečnějším rizikem je však možnost rozžhavení drobných kovových 
prvků (menších než vlnová délka záření) koncentrací mikrovln, a to např. u 
hřebíků, šroubů a vrutů, zabudovaných i skrytě do dřeva, kdy může dojít ke 
vzniku požáru, nebo k uvolnění spoje.

 Komplexní sanaci napadených dřevěných konstrukcí provádějí např. tyto spe-
cializované firmy :

 DVS s.r.o., sanace staveb, PO BOX 196, Bělehradská 1309/19, 400 01 
Ústí nad Labem,  tel. 475220423, 444, 445

 KONZEA, spol. s r.o., Podvinný Mlýn 669, 190 00 Praha 9, tel. 602223530

 OK PYRUS s.r.o., Veveří 31, 602 00 Brno, tel. 541211797, 549244506

 PYROMA s.r.o., Dolní hejčínská 31, 779 00 Olomouc, tel. 602286137

 S.P.UNI, s.r.o., T.G. Masaryka 721, 565 01 Choceň, tel. 602104506

 Tomáš Štádler, Generála Kubáně 200, 551 02 Jaroměř - Josefov, tel. 
605183149

 Zbyněk Nyč, Příkopy 1126, 547 01 Náchod, tel. 736640472

 Specializovaná sanační firma musí o provedených pracích vydat předávací 
protokol a garanční certifikát s dohodnutou dobou záruky, který prokazuje kva-
litu a způsob provedené ochrany. K předávacímu protokolu by měly být přilo-
ženy schvalovací listy použitých chemických prostředků (typové označení, 
schválené použití v ČR). 

5. VÝBĚR VHODNÉHO TYPU STŘEŠNÍ KRYTINY

Střešní krytina by měla splňovat následující kriteria:

 Vhodnost z hlediska estetického a památkové péče - splňuje dřevěný štípaný 
šindel, břidlicové šablony, eternitové šablony, do určité míry i pálené tašky 
bobrovky.

 Nízká plošná hmotnost - splňuje mj. dřevěný štípaný šindel, eternitové šablo-
ny, plechová krytina, asfaltový šindel, do určité míry i břidlicové šablony

 Přijatelná cena - splňuje asfaltový šindel, eternitové šablony, pálené bobrovky, 
méně už plechová měděná krytina a dřevěný štípaný šindel, nepřijatelné jsou 
břidlicové šablony
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 Životnost a spolehlivost, snadná údržba - splňuje plechová krytina z mědi, 
břidlicové šablony, eternitové šablony (zde však pouze konkrétního výrobce -
ETERNIT AG, holding ETEX-group) a pálené bobrovky.

Průsečíkem možností dostáváme nejvhodnější volbu - cementovláknité 
šablony se strukturovaným povrchem Eternit Dacora, modročerný odstín, tzv. 
česká šablona (francouzské krytí). Ostatní výrobce cementovláknitých šablon 
doporučuji z výběru vyloučit vzhledem k nižší kvalitě a spolehlivosti krytiny. Autor 
posudku má velmi špatné zkušenosti zejména s cementovláknitou krytinou od 
výrobce Cembrit. Hřebeny a nároží překrýt přesazením šablon z návětrné strany. 
Bezpečný sklon krytiny je pro klimatickou oblast KII větší jak 40, což je splněno 
v celé ploše střechy.  Pokládku šablon provést na bednění a difúzně otevřenou 
fólii. Otázkou pro projekt zůstává jakým způsobem provést pokrytí střechy pres-
bytáře. Je možné zvolit stávající nejjednodušší řešení, tj. francouzské krytí 
v podstatě rovinných trojúhelníkových ploch, nebo vrátit střeše její původní polo-
kuželovitý tvar a krytí provést upravenými šablonami způsobem obvyklým pro 
přírodní břidlici. Takové pokrytí by však bylo výrazně dražší, než stávající způ-
sob.

6. ORIENTAČNÍ PROPOČET STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Orientační propočet stavebních nákladů, spojených se sanací stropu nad 
lodí, krovu a výměnou střešního pláště je uveden v příloze.

Odhad stavebních nákladů celkem včetně DPH 20% je zhruba 1,54 mil. 
Kč v případě pouhé opravy stropu a konstrukce zvonice, resp. zhruba 1,95 mil. 
Kč v případě kompletní výměny stropu a konstrukce zvonice. K této částce je 
třeba připočítat ještě náklady na vypracování projektu zhruba 0,1 mil. Kč.

7. BIOCIDNÍ  PROSTŘEDKY

V kapitole jsou uvedeny stručné informace k doporučeným biocidním pro-
středkům. Rozhodující platnost pro způsob a podmínky použití mají aktuální 
technické a technologické listy, bezpečnostní listy a návody k použití přiložené 
výrobcem k dodanému produktu. Použití jiných ochranných prostředků než dopo-
ručených (např. od firmy Bochemie, s.r.o., Bohumín, Katres, s.r.o., Praha) je sa-
mozřejmě možné, typové označení dle ČSN 49 0600-1 a vlastnosti však musí být 
shodné. Lignofix-Top je doporučen zvláště kvůli svému dlouhodobému likvidač-
nímu a preventivnímu účinku proti hmyzu, což je v případě výskytu tesaříka 
(vzhledem k dlouhému životnímu cyklu larev) rozhodující. 

Lignofix Top (vyrábí Stachema Kolín, spol. s r.o., Sokolská 1041, 276 01 Měl-
ník)

Lignofix Top je širokospektrální vysoce koncentrovaný přípravek s dvěma regulá-
tory růstu hmyzu, určený k ošetření dřeva již napadeného dřevokazným hmyzem 
s následnou preventivní ochranou proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným a 
dřevozbarvujícím houbám a plísním. Je vhodný pro sanaci již napadeného dřeva 
při rozsáhlých rekonstrukcích staveb, kde bylo zjištěno napadení biotickými 
škůdci, pro ochranu následně zabudovaných prostor a půdních vestaveb. Je také 
určen k preventivní ochraně zdicích materiálů a omítek proti prorůstání dřevo-
kaznými houbami (např. dřevomorkou domácí).
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Typové označení: FB, P, B, IP, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevo-
kazný hmyz.

Použití: Lignofix Top je určen k dlouhodobé preventivní povrchové impregnaci 
dřeva a materiálů na bázi dřeva v interiérech a v exteriérech bez přímého a trva-
lého kontaktu se zemí a vodou. Nesmí být použit na ochranu dřeva přicházejícího 
do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou (např. bedničky na 
ovoce, krmné žlaby apod.) a na ochranu dětských hraček.

Návod k použití: Lignofix Top se před aplikací ředí 1:19 až 1:9 vodou nebo 
ethanolem. Aplikuje se nátěrem, postřikem, ponořováním nebo máčením na očiš-
těné dřevo s vlhkostí max. 30%, zbavené starých nátěrů, nečistot, kůry a lýka, při 
teplotě podkladu +5 až +30°C (při nižší teplotě pouze ředěné ethanolem). 
V případě dřeva napadeného dřevokaznými houbami nutno odstranit veškeré 
dřevo do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného napadení a nahradit ho 
novým. S napadeným dřevem nutno manipulovat opatrně, aby nedošlo k šíření 
nákazy. Pokud se houby vyskytují i na zdivu, je nutné odstranit omítku, vyškrabat 
spáry, zdivo opatrně opálit vhodným hořákem a preventivně ošetřit tímto příprav-
kem.

ochrana dřeva
ochrana zdiva a 

omítek
Lignofix Top

nátěr, nástřik, ponořo-
vání interiér (tř. 1, 2) exteriér (tř. 3) 

interiér, exteriér 
(tř. 1, 2, 3)

ředění vodou nebo ethano-
lem 1:19 1:9 až 1:19 1:9

min. příjem koncentrátu 
(g/m2)

10 10 až 15 20

doporučený počet ošetření 
dle povrchu (drsný nebo 
hladký) a vlhkosti dřeva

1 - 2x 1 - 2x 1x

Pozn.: Ochrana dřeva v exteriéru musí být překryta ochranným nátěrem zabraňu-
jícím tvorbě trhlin.

Vydatnost: 1 kg koncentrátu přípravku (ředěného 1 : 19 vodou) na 100 m2 plo-
chy dřeva.

Složení: Flufenoxuron, fenoxycarb, propiconazol, 3-iod-2-propynylbutylkarbamát 
(IPBC)

Životnost ochrany: V interiéru až po dobu životnosti stavby, v exteriéru doporu-
čena kontrola po 10 letech.

Lignofix STABIL (vyrábí Stachema Kolín, spol. s r.o., Sokolská 1041, 276 01 
Mělník)

Lignofix STABIL je moderní přípravek na nové dřevo s preventivním účinkem 
proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, dřevozbarvujícím houbám a 
plísním. Přípravek je odolný proti vymývání.

Typové označení: FB, IP, P, B, 1, 2, 3, S
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Použití: Lignofix Stabil je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiérech 
(např. střešní konstrukce, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kon-
taktu se zemí a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými hou-
bami. Ochrana je odolnější proti dešti.

Návod k použití: Aplikuje se ředěný vodou 1:4 až 1:19 nátěrem, postřikem nebo 
máčením na dokonale očištěné dřevo, zbavené starých nátěrů, nečistot, kůry a 
lýka. Dřevo napadené dřevokaznými houbami odstraňte do vzdálenosti alespoň 
0,5 m od okraje viditelného napadení a nahraďte ho novým, pokud je napadeno i 
zdivo, odstraňte omítku, vyškrabejte spáry, zdivo opalte hořákem a preventivně 
ošetřete tímto přípravkem. Ochrana dřeva v exteriéru musí být překryta vhodným 
nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin. Před aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) 
doporučena doba zasychání 3 dny.

ochrana dřeva
ochrana zdiva a 

omítek
Lignofix STABIL

nátěr, nástřik, ponořo-
vání interiér (tř. 1, 2) exteriér (tř. 3)

interiér, exteriér 
(tř. 1, 2, 3)

ředění vodou 1:9 1:9 1:4

min. příjem koncentrátu
(g/m2)

20 40 40

doporučený počet ošetření 2x 3x 2 - 3x

Vydatnost: 1 kg koncentrátu přípravku (ředěného 1 : 9 vodou) na 50 m2 plochy 
dřeva.

Složení: Tebuconazol, propiconazol, alkylbenzyldimethylamonium-chlorid, cyper-
methrin, 3-iod-2-propynylbutylkarbamát (IPBC), regulátor růstu hmyzu

Životnost ochrany: V interiéru až po dobu životnosti stavby, v exteriéru doporu-
čena kontrola po 10 letech.
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FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

1. Pohled na kostel od severovýchodu

2. Pohled na kostel od jihozápadu
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3. Interiér kostela směrem k presbytáři

4. Interiér kostela směrem ke kruchtě
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5. Konstrukce krovu nad lodí

6. Příklad napadení stropního a podhledového trámu nad lodí tesaříkem krovovým
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7. Charakteristické znaky aktivního napadení stropu tesaříkem krovovým

8. Profilace fabionu omítkového podhledu stropu nad lodí
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9. Napadení jedné z krokví nad presbytářem houbou konioforou sklepní

10. Příklad napadení krovu tesaříkem krovovým
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11. Konstrukce čtyřboké zvonice u východního štítu

12. Horní část konstrukce zvonice pod lucernou
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13. Horní část konstrukce zvonice nad  lucernou

14. Příklad napadení konstrukčního prvku zvonice tesaříkem krovovým
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15. Napadení bednění pláště zvonice pod oplechováním  tesaříkem krovovým

16. Napadení podlahy bloku kostelních lavic celulózovorní houbou, nejspíše dřevomorkou nebo konioforou
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Příloha č. 1

Vysvětlivky k výkresu

Označení oblasti napadené biotickými škůdci s předpokladem výměny dřeva za nové

Označení oblasti napadené biotickými škůdci s předpokladem ponechání dřeva na místě

  Be Bednění
  Ha Hambalek  
  Ká Krátče  
  Kr Krokev
  Ná Námětek  
  1. OK Ondřejský kříž v 1. podlaží zvonice
  2. OK Ondřejský kříž ve 2. podlaží zvonice
  Po Pozednice
  Pr Průvlak  
  PV Podélná výměna krátčat
  Sl Sloupek
  1.Sl Štenýř konstrukce zvonice v 1. podlaží
  2.Sl Štenýř konstrukce zvonice ve 2. podlaží 
  ST Stropní nebo podhledový trám (modré stropní, zelené podhledové)  
  TRo Trámový rošt
  1. VVě Vaznicový věnec štenýřového sloupu zvonice v 1. výškové úrovni
  2. VVě Vaznicový věnec štenýřového sloupu zvonice ve 2. výškové úrovni
  3. VVě Vaznicový věnec štenýřového sloupu zvonice ve 3. výškové úrovni
  4. VVě Vaznicový věnec štenýřového sloupu zvonice ve 4. výškové úrovni
  VT Vazný trám
  Vz Vzpěra  

  H Napadení dřevokaznými houbami
  B Napadení dřevokazným hmyzem
  BA Prokazatelně aktivní napadení dřevokazným hmyzem

  2 Stupeň intenzity napadení (od 1 do 10)

Intenzita 1 až 3 - poškození do 10 mm od povrchu dřeva
Intenzita 4 až 6 - poškození do 1/3 plochy profilu trámu
Intenzita 7 až 10 - poškození nad 1/3 plochy profilu trámu

  Te Některý druh hmyzu z čeledi tesaříkovití (Cerambycidae)
  Cel Některý druh dřevokazné celulózovorní houby
  Ko Koniofora sklepní (Coniophora puteana)

  X Výměna celého napadeného trámu
  X[ Výměna napadené části trámu (délka v metrech nebo od šipky - podrobněji viz. textová část posudku)

Horní Třešňovec, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Biologický průzkum dřevěných konstrukcí - vysvětlivky
vypracoval : Ing. Petr Rohlíček, INRECO, s.r.o.  08/2011
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Horní Třešňovec, kostel Nanebevzetí Panny Marie * Řez B-B
Označení některých konstrukčních prvků v legendě
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Horní Třešňovec, kostel Nanebevzetí Panny Marie * Přízemí
Biologický průzkum dřevěných konstrukcí

Vypracoval : Ing. Petr Rohlíček, INRECO, s.r.o. * 08/2011
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Horní Třešňovec, kostel Nanebevzetí Panny Marie * Strop nad lodí
Biologický průzkum dřevěných konstrukcí
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Horní Třešňovec, kostel Nanebevzetí Panny Marie * Krov a zvonice
Biologický průzkum dřevěných konstrukcí

Vypracoval : Ing. Petr Rohlíček, INRECO, s.r.o. * 08/2011
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