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Abstrakt 
Disertační práce je zaměřena na národní kulturní památku románskou rotundu 

svaté Kateřiny ve Znojmě, především na způsob, kterým vnitřní prostředí ovlivňuje 
integrální středověkou nástěnnou freskovou výzdobu. Vliv vnitřního prostředí na 
freskovou výzdobu typu fresco-secco je posuzován podle dostupných informačních 
zdrojů, které vycházejí z mnohaletých, zejména zahraničních odborných zkušeností. 
Analýza vnitřního prostředí v rotundě je založena na dlouhodobém měření tepelně 
vlhkostních parametrů a je vyhodnocena statistickým přístupem. Vliv proměnných 
vstupních okrajových podmínek na vnitřní prostředí je parametricky testován 
v dynamické numerické simulaci. Získané výsledky ukazují pozitivní efekt instalovaného 
podlahového vytápění v rotundě a naopak negativní vliv návštěvníků na stav integrální 
nástěnné malby v rotundě. V závěru disertační práce jsou uvedena praktická 
doporučení vycházející z postulátu preventivní konzervace památkové péče národní 
kulturní památky. 
 
Klíčová slova Románská rotunda ve Znojmě; historická stavba; vnitřní prostředí; 

fresková výzdoba; numerická simulace 
 
Abstract 

The dissertation is focused on the National Cultural Monument - the 
Romanesque Rotunda of Saint Catherine in Znojmo, in particular on the way 
the interior influences an integral medieval mural fresco decoration. An impact of the 
interior on the fresco decoration of a fresco-secco type is judged by available 
information sources, which draw from long-time, mainly foreign professional 
experience. The rotunda interior analysis is based on long-term measurement 
of temperature and humidity parameters and evaluated by a statistical approach. 
An impact of variable input boundary conditions on the interior is parametrically 
tested in a dynamic numerical simulation. Obtained results show a positive effect of 
the installed floor heating in the rotunda and on the other hand a negative impact 
of visitors on the state of the integral mural painting in the object. A final part of 
the dissertation includes practical recommendations resulting from a postulate of the 
preventive heritage preservation of the National Cultural Monument. 
 
Keywords Romanesque rotunda in Znojmo; historical building; indoor climate; 

fresco decoration; numerical simulation 
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1. Úvod 
Kulturní dědictví1 je nositelem souboru hodnot představujících v materiální či 

nemateriální podobě odkaz a svědectví o genezi a průběhu civilizace. Představuje 
doklad umožňující sdělovat přítomné skutečnosti společné paměti,2 demonstrovat 
dobové diskurzy a spoluvytvářet budování kolektivní i osobní identity. Lze 
konstatovat, že z minulosti vycházející myšlení se dějinně,3 ať už přímo či nepřímo 
odráží v naší přítomnosti a budoucnosti. 

Památková péče slouží k zachování stavu tohoto dědictví a jejího zkoumání, 
primárně se zaměřuje na péči o hmotnou složku tohoto dědictví. Vycházeje 
z postulátů památkové péče,4 jejím úkolem je maximální využití všech potenciálů 
dostupného stavu poznání5 a využití všech dostupných prostředků, jímž disponují 
vědecké disciplíny technického či přírodovědného charakteru k ochraně stavu 
tohoto dědictví. Zachováním stavu se rozumí uchování hodnot a významů 
obsažených v památkách.6 Ty patří do kategorie jen stěží měřitelné, lze je 
pojmenovat jako hodnoty historické, symbolické - ideové, estetické či utilitární, vždy 
vázané s určitým dějinným rámcem. Obsahy vložené do objektu památky jsou 
neseny časem prostřednictvím hmoty.7 Volené přístupy a metody k ochraně 
                                                           1 Vecco M., A definition of cultural heritage: From the tangible to intangible, In: Journal of Cultural Heritage 11, 

2010, s. 321-324. 2 Šubrt J., Sociologický přístup k otázce paměti, In: Šubrt J. (ed.) Historická sociologie, Plzeň, 2007, s. 140-150; 
Baéz F., Obecné dějiny ničení knih, Brno 2012. 3 Heidegger M., Bytí a čas, Praha, 2002, s. 420. 4 Czumalo V., Dufková E., Kotalík J. T., Nejedlý V., Štoncner P., Zídek M., Péče o architektonické dědictví: 
sborník prací: vybrané kapitoly k tématu péče o stavební a umělecké památky I. Díl, Vývoj a východiska 
památkové péče, její právní ukotvení a ekonomické přístupy, Praha, 2008. 5 Drdácký M. (ed.), European rearch on cultural heritage: state of the art studies: proceeding of the ARCCHIP 
workshop supported from EC 5th FP Project No. ICA 1 .CT- 2000-70013, Prague: Institute of Theoretical and 
Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, vol. 1-5, 2004-2006. 6 Klasické práce: Riegl A., Moderní památková péče, Praha, 2003 (Wien-Lepzig, 1903), s. 9-75; Dvořák M., 
Katechismus památkové péče, Praha, 2004, (Wien, 1918), s. 27-28; lze srovnat: Hlobil I., Na základech 
konzervativní teorie české památkové péče, s. 186-189, 190-192; sekundární literatura zde uváděná aj. 7 Maxová Ivana, Novák Pavel a kol., Pacáková Marie, Péče o architektonické dědictví: sborník prací: vybrané 
kapitoly k tématu péče o stavební památky II. Díl, Materiálová charakteristika stavebních hmot a péče o ně, 
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hmotného kulturního dědictví musí vycházet z podrobných znalostí daných objektů 
tak, aby byla zachována jejich imanentní hodnota, jež je v nich obsažena 
prostřednictvím jejich autenticity.8 

Historické stavby9 jsou významnou kategorií památkového fondu, jímž 
disponujeme. Specifikem je přímá vazba na lokalitu a obvykle s výraznou koncentrací 
vrstvení změn, kterými procházely tyto objekty v historii. Stopy zásahů a změn odráží 
velmi často jejich konverze k novým požadovaným funkcím. Při další existenci těchto 
objektů je nutné mít na zřeteli zejména bilanci vztahu člověka k těmto stavbám, 
pokud opomineme lhostejnost nebo cílenou destrukci. Tento vztah je nutné 
upravovat tak, abychom zajistili minimalizaci nevratných procesů do podstaty 
stavební památky. Uvědoměním si, že svojí činností ovlivňujeme nepřímo okolnosti 
či přímo zásahy do objektů přesahující čas vymezený našemu životu, by měly být 
apelem k naší zodpovědnosti. Tedy, že nejsou jen předměty atraktivity v rámci 
cestovního ruchu a s ním svázaných turistických aktivit,10 ale jsou integrální součástí 
skutečnosti, která spolu s jinými legitimizuje naše počínání v současnosti. 

Také obor Pozemní stavby, může přispět svým odborným přístupem k péči 
o zachování stavu tohoto dědictví. Tato práce navazuje na již dřívější spolupráci11 
Ústavu Pozemních staveb, Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně 
a Jihomoravského muzea ve Znojmě. Také v tomto případě práce zaměřuje 
                                                                                                                                                                      

Praha, 2008. 8 Dokument o autenticitě z Nara, Nara, Japonsko, 1994, In: Poláková Jana (Ed.), Mezinárodní dokumenty 
o ochraně kulturního dědictví, Praha, 2007. s. 182-187; Kroupa P., Čas a autenticita, In: ZPP, ročník 64, č. 5, 
2004 s. 431-442; aj. 9 Borkovský I., Kavka F., Kubíček A., Líbal D., Machoň L., Müllerová A., Poche E., Prager K., Turek R., Vajdiš 
J., Wirth Z., Architektura v českém národním dědictví, Praha, 1961; Razím V., Macek P. (ed.), Zkoumání 
historických staveb, Praha, 2011; aj. 10 Stubbs J. H., Makaš E. G., Architectural Conservation in Europe and the Americas, New Jersey, 2011; Novelli 
M. (ed.), Niche Tourism, Contemporary Issues, trends and Cases, Oxford, 2005. 11 Šuleř P., Koncepce ochrany, údržby, restaurace, rekonstrukce a postupu vědecké analýzy, zpřístupnění 
a provozu rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě na léta 1992-1995, (strojopis – interní zpráva z archivu JMM ve 
Znojmě), s. 6. 
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pozornost na objekt Národní kulturní památky románské rotundy sv. Kateřiny ve 
Znojmě. 

Cílem disertační práce je numerickou simulací a statistickou analýzou 
skutečně naměřených dat posoudit vhodnost převládajícího vnitřního prostředí 
v předmětném objektu s ohledem na doporučené parametry preventivní konzervace 
a případně tak syntézou výsledků navrhnout zlepšení provozu rotundy. Předkládaná 
disertační práce je rozdělena na dva samostatné celky: stručné shrnutí stavu poznání 
sledované problematiky a poté vlastní naplnění výše uvedeného vytyčeného cíle. 
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1.1. Rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě 
 Z kulturního dědictví, kterým Česká republika disponuje, je zastoupení 
stavebními památkami významnou kategorií. Mezi ty nejvýznamnější patří objekt 
románské rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě (Obr. 1).12 Významy obsažené v této 
památce spočívají v její jedinečnosti a autenticitě, které přes všechny dějinné 
okolnosti stále může zprostředkovat. Objekt rotundy byl postaven v lokalitě, která 
náleží do stavebního okrsku znojemského hradu, s nímž je spojena řadou vazeb. 
V akademické obci panuje badatelský konsensus, že samotná stavební struktura 
vznikla již pravděpodobně v druhé polovině 11. století. Události ovlivňující podobu 
rotundy jsou přímo spojeny s komplikovanými vztahy uvnitř Přemyslovského rodu. 

 
Obr. 1. - Románská rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě 

                                                           12 Příspěvky z mezioborové konference o rotundě viz: Ciprian P. a kol., Znojemská rotunda ve světle vědeckého 
poznání, Sborník, vědecká konference, Znojmo, 1997. 
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Jedná se o časový horizont první poloviny 12. století, kdy šlo zejména 
o vztahy mezi Přemyslovci - Konrádem II. a Soběslavem I., které určovaly osudy 
nejen vlastní rotundy. Podstatnou je zmínka o události svatby, kterou sjednal 
vládnoucí kníže Soběslav I. Ten Konrádovi II. Znojemskému zprostředkoval za 
nevěstu Marii, dceru srbského vladaře Uroše - sestru uherské královny. K této 
události došlo roku 1134. Mělo také dojít k uvedení nového patrocinia sv. Kateřiny,13 
neboť původně byla rotunda zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie14 (Matce Boží).15 
Konečně mělo k tomuto roku a zmíněné události dojít k úpravě objektu rotundy, jenž 
současně měla být doplněna o novou vnitřní nástěnnou malbu. Malba na fresce 
spojuje téma spojení dvou obsahových ikonografických modů, a to jednak sakrální 
tématiku a také pro sakrální objekt méně typický světský námět. Právě zmíněné 
figury ze světské ikonografie jsou nejznámějšími a výjevy z ní často slouží pro 
ilustraci našeho přemyslovského středověku. Jde zejména o malby z tak zvaného 
Přemyslovského genealogického cyklu, který počíná scénou povolání Přemysla Oráče 
(Obr. 2) až k osobnostem jednotlivých členů rodu.16 Druhou složkou nástěnné malby 
je sakrální ikonografický program, zahrnující klasické scény ze života Ježíše Krista 
a Panny Marie. Podstatným aspektem nástěnné malby je její výtvarná složka, která 
navazuje na tradici vycházející zřejmě ze salcburské oblasti17 a spojuje v sobě 
malířské „vlivy“ západu, jihu i východu. Účelem malby bylo patrně zachovat 
vzpomínku na oslavu smíření mezi údělným knížetem Konrádem II. a českým 
                                                           13 Klobušický J., Kult sv. Kateřiny Alexandrijské a jeho šíření, In. Znojemnská rotunda, sborník k 2. konferenci 

o rotundě konané 25. – 26. Června 2003 ve Znojmě, s. 155-165; Konečný L.J., Románská rotunda ve Znojmě, 
Ikonologie maleb a architektury, Brno, 2005, s. 74. 14 Problematika patrocinia tamtéž (Konečný) s. 66-69 a 73-74; Obecně problematika architektury centrál s vazbou 
na zasvěcení viz. Krautheimer, R., Sancta Maria Rotunda, In: Arte del promo Millenio …, Turin, 1952; In: 
Studies in Early Christian, Medieval and Renaissance Art, New York, London, 1969, s. 107-114. 15 Konečný uvažuje šířeji o možnosti původního patrocinia a to zejména ve spojitosti se svátkem Zvěstování 
P. Marie. Viz tamtéž s. 73. 16 Všetečková Z., Nástěnné malby ve Znojemské rotundě, několik poznámek k jejich interpretaci, In: Znojemská 
rotunda, sborník k 2. konferenci o rotundě konané 25. – 26. Června 2003 ve Znojmě, s. 127-128. Teze vychází 
z postulátu, že malba reflektuje popis uváděný v Kosmově kronice (sepsána kolem r. 1120). S touto hypotézou 
pracují i další badatelé jako Merhautová A., Třeštík D., Krzemieńská B., Černý P., aj. lze srovnat Konečný 
L. J., Románská rotunda ve Znojmě, Ikonografie maleb a architektury, c.d. s. 112-114. 17 Mašín J., Románské malířství, In: Dějiny českého výtvarného umění I/1, Praha, 1984. s. 121; aj. 
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panovníkem Soběslavem I. a současně vyjádřit mocenské ambice tohoto údělného 
knížete.18 Vnitřní nástěnná malba v rotundě je dílem mimořádným nejen v naší 
oblasti, ale také pro celý středoevropský region. Freska poukazuje na značné 
sebevědomí tehdejších elit a její reprezentaci. Povinností dneška je výzdobu 
zachovat pro následující generace. Výše zmíněné znalosti nám pomohou pochopit, 
proč je objekt rotundy zařazen do památkového fondu od roku 1962 jako národní 
kulturní památka (NKP).19 

  Obr. 2. – Nástěnná malba v interiéru rotundy ve Znojmě, scéna zobrazující mytické povolání Přemysla Oráče 
 

  

                                                           18 Merhautová - Livorová, A., Ikonografie znojemského přemyslovského cyklu, In: Umění 31,1983, s. 18. 19 Ve fondu pod rejstříkovým číslem 131; Obecně podle předpisu č. 20/1987 Sb., Zákon České národní rady 
o státní památkové péči (§ 4 ), konkrétně Usnesením vlády ČSR č.251/62 ze dne 30.3. 1962 a Nařízení vlády 
č.171/1998 Sb. Ze dne 3.6. 1998; http://monumnet.npu.cz/chruzemi/list.php?IdCis=NP%2C115 (online dne 
28.7. 2014) 
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2. Současný stav poznání 
2.1. Stavební dějiny románské rotundy ve Znojmě 

 Počátky románské rotundy ve Znojmě přímo souvisí se vznikem a rozvojem 
znojemského přemyslovského hradu, který se stal sídlem vedlejší větve vládnoucího 
rodu a to už za vlády knížete Břetislava I. Tzv. první stavební fáze20 objektu rotundy 
v lokalitě předhradí hradního sídla vznikla podle některých badatelů snad již v první 
polovině 11. století.21 Avšak podle novějšího badatelského konsenzu spíše až k roku 
1080.22 Tato fáze předpokládá stavební formu, jako plochostropou či otevřenou do 
krovu s vnitřní omítkou s vápenným vylíčením, mazaninou tvořenou podlahou v lodi 
a dlažbou v apsidě.23 K druhé stavební fázi mělo dojít až k roku 1134, což je rok 
známý ze sekundárního rytého nápisu.24 Tento nápis zmiňuje rozšíření patrocinia 
a také Konráda (II), jako donátora.  

Stavební dějiny objektu se přímo odráží v jejím účelu, o němž informují 
                                                           20 Proti existenci dvou stavebních fází se vymezuje Vlček K., který zpracovával podrobné geodetické zaměření 

objektu rotundy. Na základě svých zjištění se kloní k názoru, že stavba vznikla v jedné stavební fázi, tedy 
alespoň vyzdění zdiva společně se zaklenutím objektu, čímž vylučuje plochostropou fázi stavby; Vlček K., 
Stavebně technický průzkum rotundy ve Znojmě, Brno, Diplomová práce VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav 
pozemního stavitelství, 2008. s. 48. 21 Richter V., Samek B., Stehlík M., Znojmo, Praha, 1966, s. 18; zde V. Richter uvádí v této práci rok 1037 a také 
zde spojuje s tímto rokem již existenci tzv. první fáze plochostropé rotundy, která měla být podle jeho teze: 
„asi zamýšlena jako knížecí kaple, ale zároveň jako hradský velkofarní kostel, jímž se uvádí 1131“ dle tamtéž 
a prvně publikováno: Richter Václav: O účelu československých rotund, in: ČČH 42, 1936, s. 244-246. Proti 
této tezi, již označují za nepodloženou se vymezují: Jan L.: Několik poznámek k nejstarší církevní organizaci 
na Znojemsku, in: ČMM, roč. 116, č. 1, 1997, s. 39, a dále Wihoda M., Znojemští údělníci v politickém 
a mocenském systému přemyslovské monarchie: In: Ciprian P. a kol., Znojemská rotunda ve světle vědeckého 
poznání, Sborník: Vědecká konference, c.d. s. 37 a poznámky z diskuze s. 174; V literatuře se můžeme také 
setkat s názorem na tzv. velkomoravské stáří první stavební fáze rotundy až k roku 864, jak je uvedeno 
v představách, které na veřejnost uvedl: Zástěra J., Znojemská rotunda a Velká Morava, Brno: vl. n., 1990, 
tento názor byl však bezpečně vyvrácen archeologickým průzkumem, publikovaném: Klíma B., Znojemská 
rotunda ve světle archeologických výzkumů, c.d. s. 219., zde s. 23 a 67, autor uvádí je předpokládané datování 
této první fáze k roku 1035(7), tento údaj však přebírá domněnku dle: Merhautová A., Třeštík D., Románské 
umění v Čechách a na Moravě, Praha, 1983, s. 82. 22 Konečný L. J. Románská rotunda ve Znojmě, Ikonologie maleb a architektury, c.d. s. 36. 23 Klíma B., Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů, c.d. s. 67. 24 Vidmanová A., Poznámky k datačnímu nápisu v kapli sv. Kateřiny ve Znojmě, In: Ciprian P. a kol., Znojemská 
rotunda ve světle vědeckého poznání, Sborník: Vědecká konference, c.d. s. 50-58; Konečný L.J. Románská 
rotunda ve Znojmě, Ikonologie maleb a architektury, c.d. s..115-123; aj. 
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prameny.25 O  funkci rotundy, jako o sakrálním objektu víme kontinuálně až k roku 
1555, kdy byla prodána městu. I nadále byla rotunda využívána jako kaple. Koncem 
18. století přešla tato stavba do soukromého vlastnictví. Německá společnost práva 
várečného v její blízkosti zřídila pivovar a rotunda v té době sloužila dokonce jako 
chlév. V rotundě dále vedení pivovaru od roku 1830 nechalo zřídit tančírnu 
s nálevnou. Tato radikální konverze si vyžádala zásahy do stavební podstaty objektu, 
kdy byl původní vchod a okna zazděna. Nově byla probourána dvě velká okna v lodi 
a široký vstup z jižní strany apsidy.26 Obrat ve vnímání hodnoty rotundy nastal až 
v druhé polovině 19. století. Dobové přístupy k této stavbě ji postupně začaly 
konzervovat a restaurovat především vnitřní nástěnnou malbu.27 Následkem této 
činnosti docházelo po stavu restaurování28 k re – restaurování.29 Výsledkem bylo 
ovlivnění  výrazu a barevnosti nástěnné malby a také zásahu do autenticity díla. 

V současnosti je po zhodnocení mnohabodových zkoumání30 objekt rotundy 
zpřístupněn veřejnosti, jako součást programu expozic Jihomoravského muzea ve 
Znojmě.31 

 
                                                           25 Konečný L.J. Románská rotunda ve Znojmě, Ikonologie maleb a architektury, c.d. s.72-75. 26 Kovárník J., Dějiny zkoumání a památkové ochrany znojemské rotundy, In: Ciprian Pavel a kol., Znojemská 

rotunda ve světle vědeckého poznání, Sborník: Vědecká konference, c.d. s. 5-6; Rozbor ikonografických 
pramenů zobrazujících rotundu je představen z hlediska stavebních změn oken a vstupu ve studii: Vlček M., 
Moudrý I., Novotný M., Beneš P., Znojemská rotunda, VUT v Brně, Fakulty stavební, Ústav pozemního 
stavitelství, 1993, grant č. 83/93 – F- 991; O anomáliích ve zdivu v místech, kde bylo sekundárně zasahováno 
do zdiva struktury objektu viz. Vlček M., Balíková J., Podrobné zaměření Znojemské rotundy za pomoci 
termovizního měření, In: Znojemská rotunda, sborník z 2. Konference o rotundě 25. 6-26. 6. 2003, Znojmo, 
2004, s. 186-188. 27 Konečný L.J. Románská rotunda ve Znojmě, Ikonologie maleb a architektury, c.d. s.79-112. 28 Togner M., Restaurování nástěnných maleb znojemské rotundy, In: Ciprian Pavel a kol., Znojemská rotunda ve 
světle vědeckého poznání, Sborník: Vědecká konference, c.d. s. 102-107. 29 Sysel F., Změny podoby a výrazu nástěnných maleb ve znojemské rotundě v souvislosti se zásahy do její hmotné 
struktury a z toho vyplývající otázka míry autentičnosti díla, In: Ciprian Pavel a kol., Znojemská rotunda ve 
světle vědeckého poznání, Sborník: Vědecká konference, c.d. s. 110-115; blíže pro vhled do re – restaurování 
nástěnné malby v rotundě je ideální prostudovat přímo restaurátorské zprávy (korpus z archivu JMM). 30 Ciprian, P. a kol. Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, Sborník, Vědecká konference, Znojmo, 
Jihomoravské muzeum, 1997; Starší zkoumání a přístupy k objektu znojemské rotundy je možné dohledat 
v archivu Jihomoravského Muzea ve Znojmě. 31 http://www.znojmuz.cz/ (online dne: 28. 4. 2014). 
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2.2. Konstrukční analýza 
2.2.1. Architektonická forma 

 
Objem a hmota tvořící románskou rotundu ve Znojmě se skládá z hlavního 

válcového tělesa, které tvoří její loď a k ní připojenou apsidu na podkovovitém 
půdorysu (Obr. 3).32 Rotunda se nachází na vrcholku skalní ostrožiny v předhradí 
znojemského hradu a je orientovaná odchýlením v hlavní ose o 16° k severu.33 
 Skalní ostrožina je částečně zakryta hliněnou vrstvou a před založením byl její 
povrch přizpůsoben na mírně nakloněnou rovinu. Toto prokázala zjištění 
archeologů.34 

 
br. 3. - Románská rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě, síťový model (autor Vlček K., diplomová práce FAST VUT, 2008) 

                                                           32 Obecně: Untermann M., Der Zentralbau im Mittelalter, Form, Funktion, Verbreitung, Darmstadt, 1989; tato 
monografie je jednou z nejkomplexnějších prací mající ambici synteticky zhodnotit problematiku architektury 
centrál ve středověku. Jinak obecně a specifičtěji viz dále klasická studie: Krautheimer R., Introduction to an 
„Iconography of Medieval architecture, In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 5, London, 1942; 
In: Studies in Early Chrstian, Medieval and Renaissance Art, London, 1971, s. 115-150. 33 Konečný L.J. Románská rotunda ve Znojmě, Ikonologie maleb a architektury, c.d. s. 29. 34 Klíma B., Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů. Brno, 1995, s. 58. 
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2.2.2. Základové zdivo 
Zdící prvky jsou z lokálního lomového kamene granodioritové povahy.35 

Zděno je řádkově, nerovnosti základové spáry jsou dorovnávány mocností 
maltového lože, tloušťka zdiva je průměrně 1200 mm. Nivelační rovina mezi 
základovým a nadzemním zdivem byla docílena pomocí kamenného věnce v koruně 
základového zdiva.36 

2.2.3. Nadzemní zdivo 
Mocnost nadzemního zdiva v lodi se pohybuje kolem 1100 mm, v apsidě 

1000 mm a také má charakter řádkového zdiva. Plášť zdiva je na vnější straně 
perforován systémem kvadratických otvorů sloužících pravděpodobně pro 
konstrukci lešení, které procházelo celou tloušťkou zdiva.37 Z důvodu eliminace 
pronikání atmosférických vlivů do těla konstrukce byly tyto otvory zaslepeny 
dřevěnými kvádříky.38 Otevřenou otázkou je vnitřní struktura zdiva, odpovídající 
zvyklostem románské technologie zdění.39 Hypoteticky uvažujeme o možnostech, že 
vnitřní profil je analogický k líci či je profil zdiva podobný antickému enplektonu40 
(„opus implecton“).41 Úprava vnějšího líce zdiva je patrná jen lokálně. Jde 
o přítomnost spárování způsobem tzv. podřezávané spáry.42 Nadzemní zdivo je 
zakončeno profilovanou pískovcovou korunní římsou a spolu s jednoduchým 
profilovaným tympanonem tvoří jediné kamenické články objektu. 
                                                           35 Dvořák J., Horninový stavební materiál rotundy sv. Kateřiny na Znojemském hradě. In. Ciprian, P. a kol. 

Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, c.d. s. 138-143. 36 Konečný L. J., Románská rotunda ve Znojmě, Ikonologie maleb a architektury, Brno, 2005, s. 28; Vlček K., 
Stavebně technický průzkum rotundy ve Znojmě, c.d.s 14. 37 Konečný L.J. Románská rotunda ve Znojmě, Ikonologie maleb a architektury, c.d. s. 29-30; se vymezuje proti 
zprávě pro grant: Vlček M., Moudrý I., Novotný M., Beneš P., Znojemská rotunda, c.d. 38 Vlček K., Stavebně technický průzkum rotundy ve Znojmě, c.d. s. 18. 39 Škabrada J., Konstrukce historických staveb, Praha, 2003, s. 16-18. 40 Vitruvius M. P., Deset knih o architektuře, Praha, 2001, s. 80-81. 41 Laag H., Kleines Wörterbuch der frühchristlichen Kunst und Archäologie, Stuttgart, 1990. 42 Vlček M., Moudrý I., Novotný M., Beneš P., Znojemská rotunda, c.d. s. 43; lze srovnat: Konečný L.J. 
Románská rotunda ve Znojmě, Ikonologie maleb a architektury, c.d. s. 30. 
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2.2.4. Zaklenutí 
Kamenná kupole nad lodí vytváří sférickou plochu. Tloušťka kupole ve 

vrcholu se pohybuje od 400 do 550 mm43 a v patě se napojuje na kamenný věnec. 
Z exteriéru je vrchlík klenby téměř vodorovný a od spádnice je oddělen starší 
nadezdívkou, která nesla původní těleso kamenné lucerny.44 Zaklenutí je provedeno 
z lomového kamene, jenž byl kladen po vrstevnicích radiálně. Rub klenby je plošně 
opatřen cementovou mazaninou o síle 30 až 100 mm, která byla provedena již při 
dřívějších rekonstrukčních pracích. Ve vrchlíku se nachází celkově devět vertikálních 
otvorů, z nichž sedm je průchozích. (Obr. 4). Rozmístěny jsou symetricky radiálně od 
osy klenby průměrně 500 mm od středu. Profil otvorů je konický. K rubu klenby se 
rozšiřující otvory a jejich rozměry se pohybují přibližně 60 x 40 - 60 mm.45 Tyto 
otvory byly roku 1981 ucpány lepenkou IPA a měděným plechem.46 Ještě roku 1987 
je uváděno, že pouze jediný ze sedmi otvorů je průchozí a je konstatováno, že jejich 
neprůchodnost způsobuje nedostatečné větrání interiéru objektu.47 Otvory byly 
znovu otevřeny až při dalších rekonstrukčních pracích. Funkční hledisko těchto 
otvorů se jeví primárně jako určené k větrání, ale není i vyloučeno jejich další 
sekundární určení.48 

                                                           43 Vlček M., Znojemská hradní rotunda sv. Kateřiny – provětrání mezistřešních prostor. Zpráva pro Městský úřad 
Znojmo, 28.6. 1999. 44 Odstraněna byla v 18. století viz blíže Konečný L. J, Románská rotunda ve Znojmě, Ikonologie maleb 
a architektury, c.d. s. 32; Vlček M., Moudrý I., Novotný M., Beneš P., Znojemská rotunda, c.d. s. 10-17; 
Věnec původně nesoucí lucernu, zejména z hlediska struktury zdiva, byl publikován již dříve podle průzkumu 
z roku 1968 (V. Malač, A. Martan). Viz. Merhautová A., Martan A., Byly či nebyly malby znojemské rotundy 
jednotným dílem? In: Umění, XXXVI., 1988, s. 297-307, zvláště s. 304. 45 Beránek J., Průzkum a dokumentace rubu klenby válcové lodi rotundy a konchy apsidy, Nálezová zpráva OPD, 
Znojmo – rotunda sv. Kateřiny, oddělení SHP v NPÚ, ú.p., duben 2006. 46 Alt J., Martan A., Restaurátorské práce na románských nástěnných malbách v interiéru znojemské rotundy 
sv. Kateřiny v letech 1963 – 1973, In: Ciprian P. a kol., Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, c.d. 
s. 110. 47 Zpráva o zevrubné prohlídce románských maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě, z 20.6. 1987 (Martan A.), 
s 22-23; Lze srovnat: Merhautová A., Martan A., Byly či nebyly malby znojemské rotundy jednotným dílem? 
In: c.d., s. 307, reference č. 62. 48 Například jako otvory pro zavěšení svítidel, Tamtéž s. 307, reference č. 48; 
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Obr. 4. – Pohled z rubu kopule na otvory v jejím temeni, r. 1999 (foto: M. Vlček) 

Apsida je zaklenutá konchou, jejíž tvar se blíží čtvrtině koule, která se spojuje 
s vítězným obloukem částí úseku kónicky zúžené valené klenby. Rub klenby je také 
zakryt cementovou maltou a to v pásech kopírujících rozmístění krokví, analogicky 
ke konstrukci kupole. Vnější líc klenby je ve vrcholu zakončen kamenným prvkem, 
který mohl být součástí zdiva konchy,49 ale mohl být i kamenickým článkem.50 

2.2.5. Krov 
Konstrukce krovu je dřevěná trámová. Tato konstrukce je tvořena dvěma 

úrovněmi pozednic, jedna v patě nad korunní římsou a druhá v koruně klenby 
(Obr. 5). V koruně klenby nad pozednicí se nachází křížení trámů vynášejících 
jednoduché věšadlo s hrotnicí, ke které jsou krokve připojeny na ostřih. Co se týká 
stavu krovu před rekonstrukcí v roce 2006, bylo na krokvích laťování a na něm bylo 
plnoplošné bednění s šindelovou krytinou.51 Krov kopíruje sklon rubu klenby cca 44 – 
                                                           49 Tamtéž s. 2. 50 Kovárník J., Nový poznatek ke stavební technologii románské rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě, In: Hašek V., 

Nekuda R., Ruttkay M., Ve službách archeologie 1/2007. In Service to archeology 1/2007, Brno/Nitra, 2007, 
s. 162-172. 51 Vlček M., Znojemská hradní rotunda sv. Kateřiny – provětrání mezistřešních prostor. Zpráva pro Městský úřad 
Znojmo, 28. 6. 1999. 
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45° a vrcholovou část o sklonu 30°.52 Dnešní krytina na objektu je prejzová pálená. 
Krytina byla v průběhu minulosti také z měděného pechu. Což byla skutečnost, na 
kterou bylo upozorňováno jako na nevhodné řešení z hlediska šokové změny teploty 
dané charakterem materiálu. Tento aspekt se mohl odrazit i ve stavu klimatického 
režimu v interiéru objektu.53 

 
Obr. 5. – Konstrukce krovu rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě, (foto podle Beránek J., 2006) 

2.2.6. Podlahová konstrukce 
Archeologické průzkumy54 prováděné v rotundě zjistily, že pod současným 

podlahovým souvrstvím se nacházejí zbytky původní lité maltové podlahy na 
štěrkové vrstvě. Svrchní líc původní podlahy je přibližně v úrovni základového zdiva. 
Po vnitřním obvodě stěn objektu ve vrstvě štěrku byla rozpoznána konstrukce 
                                                           52 Beránek J., Průzkum a dokumentace rubu klenby válcové lodi rotundy a konchy apsidy, Nálezová zpráva OPD, 

Znojmo – rotunda sv. Kateřiny, c.d. s.1-6. 53 Zpráva o zevrubné prohlídce románských maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě, z 20.6. 1987 (Martan A.), 
s 22-23; Lze srovnat: Merhautová A., Martan A., Byly či nebyly malby znojemské rotundy jednotným dílem? 
In: c.d., s. 307, reference č. 62. 54 Klíma B., Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů, c.d. s. 31-66. 
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z lámaného kamene.55 Dnešní podlahová konstrukce je od nášlapného povrchu 
tvořena ostře pálenými cihelnými tvarovkami s povrchovou úpravou, které jsou 
uloženy do maltového lože. Pod maltovým ložem se nachází betonová mazanina, v 
níž jsou kabely podlahového vytápění. Nutnou poznámkou je, že podlahová 
konstrukce rotundy byla v osmdesátých letech tvořena difúzně nepropustnou 
žulovou podlahou.56 Tato byla nahrazena současnou podlahovou konstrukcí. 

2.2.7. Podlahové vytápění 
Pod současnou dlažbou se nachází soustava topných kabelů (Obr. 6), 

kladených hvězdicovitě od středu.57 Instalování podlahového vytápění souvisí se 
změnou přístupu k péči o rotundu z let 1992-95.58 Projektová dokumentace bohužel 
nebyla v archivu Jihomoravského muzea dohledána. Vytápěná plocha se nachází 
pouze v části lodi rotundy, pod apsidou není temperační systém. Lze předpokládat, 
že se jedná o skladbu, jakou lze nalézt u dalších historických staveb.59 Systém 
temperace60 se spouští při poklesu teploty okolo 10°C. Regulace je možná pouze 
zapínáním a vypínáním jednotlivých obvodů (sepnutím jednoho či více jističů). 
Vyjádření odborníků k působení podlahového vytápění, kdy měl být objekt 
temperován, se jeví jednoznačně jako pozitivní.61  

                                                           55 Tamtéž s. 49-52, Klíma interpretuje konstrukci kamenného věnce, jako základ sloužící pro hypotetickou 
kamennou lavici, jenž měla sloužit elitním společenským vrstvám. Proti této interpretaci se vymezuje 
Konečný L. J. Románská rotunda ve Znojmě, Ikonologie maleb a architektury, c.d. s. 38-39. 56bAlt J., Martan A., Restaurátorské práce na románských nástěnných malbách v interiéru znojemské rotundy 
sv. Kateřiny v letech 1963 – 1973, In: Ciprian Pavel a kol., Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, 
Sborník: Vědecká konference, c.d. s. 110. 57 Bylo zjištěno od pracovníků JMM, že se jedná o 12 smyček po 16A. Regulace se nastavuje na temperační 
teplotu. Pokud teplota okolí klesá, zapínají se další jističe. 58 Šuleř P., Koncepce ochrany, údržby, restaurace, rekonstrukce a postupu vědecké analýzy, zpřístupnění 
a provozu rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě na léta 1992-1995, (strojopis – interní zpráva z archivu JMM ve 
Znojmě), s. 2. 59 Künzel H., Bauphysik und Denkmalflege, Stuttgart, 2009, s. 86. 60 Temperace v objektu rotundy má zajistit, aby teplota v interiéru neklesla pod přibližně 5 – 8 °C; podle osobního 
sdělení konzervátorského oddělení JMM Znojmo. 61 Havlová J., Znojemská rotunda z hlediska stavební fyziky, In: Ciprian P. a kol., Znojemská rotunda ve světle 
vědeckého poznání, Sborník: Vědecká konference, c.d. s. 166-168; Červenák J., Mikroklimatické podmínky ve 
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Obr. 6. - Smyčky topných kabelů podlahového vytápění v objektu rotundy 

2.2.8. Výplně otvorů 
Románské špaletové okenní otvory jsou v současné době zaslepeny 

destičkami z plexiskla opatřenými nakašírovanou polystyrénovou vrstvou, která 
propouští jen difúzní rozptýlené světlo. Tímto opatřením se zabraňuje pronikání 
přímého slunečního záření na povrch nástěnné malby (infračervená složka) a světla 
vlnových délek v ultrafialovém spektru (UV).62 Toto opatření bylo provedeno na 
základě měření a vyhodnocení, které měla zhodnotit vliv umělého osvětlení a také 
přírodního osvitu v průběhu ročního cyklu. Zejména se jedná o zabránění růstu 
teplotního gradientu v omítce vlivem přímého slunečního záření.63 Objekt rotundy je 
osazen dvěma dveřmi v jednom otvoru. Z nichž jedny se ze strany vnějšího líce 
otevírají ven a sestávají se z ocelového rámu a dřevěnou skládanou výplní. Na líci 
                                                                                                                                                                      

Znojemské rotundě, In: Ciprian P. a kol., Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, Sborník: Vědecká 
konference, c. d. s. 169. 62 Vaněček I., Nástěnné malby, Praha, 2000, s. 27. 63 Neumann V., Měření osvětlení, In: Ciprian Pavel a kol., Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, 
Sborník: Vědecká konference, c.d. s. 170. 
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dřevěné výplni je osazen předsazený dřevěný rám, který po uzavření doléhá 
k obvodu vstupního otvoru. Druhé dveře při vnitřním líci se otevírají dovnitř a jsou 
analogické, avšak již bez doplňkového rámu. Celkově je konstrukce dveří navržena 
tak, aby byla v případě potřeby eliminována infiltrace vzduchu a minimalizována 
jeho výměna mezi interiérem a exteriérem.64  

2.2.9. Omítky 
Torza omítkových vrstev nalezených na zbytku pláště bývalé lucerny svědčí 

o skutečnosti, že objekt rotundy byl pravděpodobně z vnější strany původně 
omítnutou stavbou. Restaurátorské průzkumy prokázaly, že omítky tvořící 
podkladové vrstvy pro nástěnnou malbu jsou tvořeny dvěmi omítkovými vrstvami 
velmi dobré kvality. Přizpůsobují se nepravidelnosti zdiva, jejich tloušťka je někde až 
80 mm a jinde sotva překrývá kamenné zdicí prvky. Svrchní z těchto dvou vrstev, 
s níž je integrálně svázána nástěnná malba, má mocnost 20 až 40 mm. Bylo 
rozpoznáno také technologické provedení omítkových vrstev.65 Poznatky o kvalitě 
a dalších charakteristikách vnitřních omítkových vrstev lze dále dohledat ve 
specializovaných příspěvcích.66  

2.2.10. Omítkové vrstvy- obecné členění 
Středověké omítky67 jsou velmi různorodé, jak z hlediska regionů, tak 

zejména z hlediska jejich účelu. Základní typologie omítek, které v mnoha případech 

                                                           64 Důsledné zavírání dveří je uvedeno i v návštěvním řádu, jak byl nadefinován; viz. Rozhodnutí Ministerstva 
kultury, č.j. 6.472/97 ve věci NKP Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, stanovení provizorního režimu pro 
zpřístupnění národní kulturní památky ze dne 4. prosince 1997; kapitola 2.5.6. Návštěvní režim rotundy, v této 
práci. 65 Konečný L. J., Románská rotunda ve Znojmě, Ikonologie maleb a architektury, c.d. s. 36; lze srovnat Klíma B., 
Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů, c.d. s. 31-66. 66 Kučková, Š., Hynek R., Kodíček M., Identifikace proteinových pojiv v omítkách rotundy sv. Kateřiny ve 
Znojmě, In: Hašek V., Nekuda R., Ruttkay M., Ve službách archeologie 1/2007. In Service to archeology 
1/2007, Brno/Nitra, 2007, s. 173-176. 67 Hošek J., Muk J., Omítky historických staveb, Praha, 1989, s. 9-14; Hošek J., Lotos L., Historické omítky: 
průzkumy, sanace, typologie, Praha, 2007, s. 18-25; aj. 
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byly aplikovány, jako podkladové vrstvy pro nástěnné malby, je následující:68 
a) monolitní, vysoce tvrdé a trvanlivé, vyskytující se pouze v 11. století, 
b) porézní (vzdušné) převažující skupina podkladů, dále dělena na: 

 hydraulické, z dolomitického vápna 
 cihlové, plnivem je obvykle cihlová drť s přídavkem lněných vláken, 

případně někdy i dřevěného uhlí, zbarvení bývá obvykle růžové, jindy 
šedobílé (11. - 12. století) 

 vápenopískové, v nichž se cihlová drť (moučka) objevuje jen v nepatrném 
množství, rovněž obsahují trochu dřevěného uhlí a vláken, povrch bývá 
hlazený do matu, jindy do lesku, důležitou součástí směsi je drcený 
vápenec (11. - 12. století) 

 převážně vápenné (60-70% obsahu vápna) jen výjimečně s trochu písku 
či cihlové drti či s vlákny a částečkami dřevěného uhlí (nejobvyklejší typ 
omítky 12. - 16. století) 

 čistě vápenné (úpadek technologie - mísí se stejné díly „starého“ 
a „čerstvého“ vápna, drží pohromadě jen díky vláknité složce (typické 
pro 17. a 1. polovinu 18. století) 

 složené – svrchní vrstva je odlišná od spodní 
 převážně pískové (56-57%) se vyskytují vzácně od 13. do 18. století 

Podrobnější materiálová a technologická základna pro nástěnnou malbu je 
v příslušné literatuře náležitě zpracovanou tématikou.69 

                                                           68 Novák A., Omítky v tradici jižní, východní a střední Evropy. Připomenutí syntetických prací A. V. Vinnera 
a D. C. Winfielda, In: Technologia artis. Mezinárodní ročenka historické výtvarné technologie, 4, 1996, s. 25-
29. 69 Mora P, Mora L., Philippot P., La conservazione delle piture murali, Bologna, 1999, s. 43-67. 
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2.2.11. Nástěnná malba 
Nástěnná malba je se stavbou integrálně spojena, což je její stěžejní 

a neodmyslitelná charakteristika.70 Tudíž tento aspekt se nutně projevuje i při její 
ochraně a péči o ní.71 

Nástěnná malba je obecné označení pro celý soubor technik,72 v případě 
malířské výzdoby románské rotundy ve Znojmě ji lze označit za techniku freskovou,73 
avšak s jistou specifikací. Jedná se o typ polo-freskové techniky a to fresco-secco.74 
Podle technologických zkoušek bylo užito temperových barev rozpouštěných ve 
vápenné vodě či mléce, nanášených přímo na polosuchou  - osvěženou omítku.75 
Předmět vlastní nástěnné malby patří k tématu s největším akcentem, proto 
můžeme konstatovat, že jde o problematiku zpracovanou nejkomplexněji, avšak 
vždy se zřetelem k daným dobovým přístupům.76 

2.2.12. Nástěnné malby - obecné členění 
Tímto termínem je uvažováno o řadě technik používajících k malbě na 

nemobilní silikátové materiály, kterými je nejčastěji omítkové souvrství.77 Každá 
z těchto technik je determinována celou řadou podmínek, jako jsou účel, umístění, 
                                                           70 Mora P, Mora L., Philippot P., La conservazione delle piture murali,, s. 1-8. 71 Tamtéž. s. 8-11. 72 Petr F. Nástěnné maľby, Bratislava, 1954 (ač jde o poměrně starší publikaci, uvádím ji zde proto, že ve své době 

představovala jednoznačně jako fenomén a i dnes se jí lze v mnohém inspirovat); dále lze srovnat: Malba 
nástěnná, In: Kubička R., Zelinger J., Výkladový slovník, malířství, grafika, restaurování, Praha, 2004, s. 163; 
Jako klíčovou uvádím syntetickou práci věnovanou komplexně nástěnné malbě od specialistů restaurátorů 
a technologů při výboru ICOM. Jedná se o výše citované dílo Mora P, Mora L., Philippot P., La conservazione 
delle piture murali. 73 Technika malby fresky, In: (Kubička, Zelinger) tamtéž s. 286. 74 V literatuře se lze také setkat s poněkud nejasnou technologickou terminologií; viz. Konečný L.J. Románská 
rotunda ve Znojmě, Ikonologie maleb a architektury, c.d. s. 36-37. Autor zde uvádí: „Malováno bylo, […], 
technikou „al secco“ do bezprostředně navlhčených (pačokovaných) ploch označených […] za plochy 
intonaca, […] za jemnější povrchovou vrstvu původní omítky.“ 75 Tamtéž (Kubička, Zelinger), s. 106. 76 Tamtéž s. 79-114. 77 Podklad nástěnné malby freskové, In: Kubička R., Zelinger J., Výkladový slovník, malířství, grafika, 
restaurování, c. d. s. 216; Mora P, Mora L., Philippot P., La conservazione delle piture murali, c.d. s. 11 
o celkové struktuře nástěnné malby s. 17-19. 
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aj. Pro přehled sledovaného rámce, je nutné stručně charakterizovat následující: 
Pravá freska78 (Buono fresco) 

Jedná se o malbu na čerstvou vápennou omítku za mokra, pigmenty třenými 
s vodou. 79 Pojivem je uhličitan vápenatý, který v průběhu hydratačního procesu 
prostupuje k povrchu a váže se na pigmenty. Pigmenty jsou rozmíchány jen ve vodě 
bez organického pojiva. Pro tuto techniku je charakteristické, že po zatvrdnutí 
povrchu omítky spolu s malbou se souvrství stane nerozpustným. Vápno reakcí 
s oxidem uhličitým ze vzduchu karbonizuje a na povrchu se vytváří tvrdá a odolná 
vrstvička krystalického uhličitanu vápenatého.80 Nejčastěji se skládá ze tří 
omítkových vrstev, z nichž první je hrubá vápenná omítka a na ní se aplikují 
podvrstvy jemné omítky.81 Závěrečnou a nejjemnější je vrstva zvaná intonako,82 do 
níž (ještě vlhké) se provádí samotná malba. Z důvodů nutnosti rychlé práce s touto 
technikou se za pomocí podkresby (sinopie),83 intonakem zakryje jen taková část, 
kterou je možné zpracovat za daný čas, čímž vznikají tzv. denní práce (giornata či 
pontata)84. 
Malba vápennými barvami85 

Jde o techniku totožnou s označením malby fresco–seco86 nebo kalkmalerei. 
Technika se odlišuje od předešlé tím, že pojidlem pigmentů je vápno (vápenné 
                                                           78 Freska pravá, buon´fresco, In: tamtéž s. 73-74; tamtéž s. 13-14. 79 Barva fresková, In:tamtéž s. 24-25; tamtéž s. 69-83. 80 Kopecká, I., a kol., Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, Praha, 2002, s. 86. 81 Svrchní hlazená omítka před vlastním nanášením intonaca se nazývá arriccio či arricciao, více viz tamtéž 

s. 14. 82 Intonako, In: tamtéž s. 99; Mora P, Mora L., Philippot P., La conservazione delle piture murali, c.d. s.11-12. 83 Sinopie, In: tamtéž s. 267; tamtéž s. 16-17. 84 Kotlík P., Stavební materiály historických objektů – Materiály, koroze, sanace, Praha, 1999, s. 53; Giornáty, In: 
Kubička R., Zelinger J., Výkladový slovník, malířství, grafika, restaurování, c.d. s. 78. 85 Freska na vápenném nátěru, In:tamtéž s.74. 86 Fresko-seko, fresco-secco, In:tamtéž s. 75. 
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mléko) a malba se může provádět jak na čerstvou, tak i na starou či osvěženou 
omítku. Malba může být blíže specifikována jako technika, kdy se k pigmentům 
přidává vápenné mléko (mezzo-fresco), technika malby s vápenným nátěrem či jako 
vápenné seko – malba na vápenném nátěru.87 
Seko 

Technika malby prováděné na zatvrdlé omítce barvami s vodo-rozpustným 
pojivem (kasein, klih, žloutek, bílek), ale pouze v tenkých vrstvách tak, aby se 
zamezilo loupání.88 

2.3. Degradační procesy 
 Příčiny degradačních procesů,89 které mohou postihnout nástěnné malby, 
jsou vnitřní a vnější. Vnitřní vycházejí z vlastností materiálů, případně aplikovanými 
technologiemi a vnější danými vlivy okolí.90 Dále je možné rozdělit je do kategorií 
fyzikálních, chemických a biologických.91 
Koroze fyzikální 

Fyzikální procesy namáhají materiálovou strukturu silovým působením 
(především tlakové a tahové). Mohou být vyvolávány teplotními změnami, vlivem 
vody, mechanickými vibracemi či v neposlední řadě abrazí povrchu. 
Koroze chemická 

Chemické jevy mohou způsobovat chemickou změnu materiálu či některou 
                                                           87 Vaněček I., Nástěnné malby, c.d. s. 8. 88 Tamtéž s. 9; Mora P, Mora L., Philippot P., La conservazione delle piture murali, c.d. s.15-16. 89 Koroze, In: Kubička R., Zelinger J., Výkladový slovník, malířství, grafika, restaurování, c.d. s. 128. 90 Plenderleith H.J., Werner, A.E.A., The Conservation of Antiquities and Works of Art, Treatment, Repair and 

Restoration, London, 1971, s. 1-4. 91 Kotlík P., Stavební materiály historických objektů – Materiály, koroze, sanace, c.d. s. 57; Poškození nástěnných 
maleb, In: tamtéž s. 232. 
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z jeho složek, a případně interagovat s některými dalšími činiteli. Mohou to být 
atmosférické částice, vodní složky aj., důsledkem mohou být nevratné změny 
objemu či barevnosti. 
Koroze biologická 

Tato kategorie je vázána na přítomnost živých organismů, příčiny poškození 
jsou analogické výše k uvedeným korozím fyzikálním a chemickým. 

Materiálová základna,92 která tvoří nástěnnou malbu má hydroskopický 
charakter (tzn. materiál má tendenci absorbovat vodu a je porézní).93 
Z materiálového hlediska je tato vlastnost vyjádřena za pomocí rovnovážného 
obsahu vlhkosti94 - (EMC).95 Tato charakteristika materiálu je přímo spojena s jeho 
fyzikálně-chemickou povahou dané materiálové struktury. 

2.3.1. Zdroje degradačních procesů podkladových vrstev nástěnných maleb 
Hlavním činitelem, který způsobuje degradaci omítkových vrstev96 je vodní 

faktor, který působí na minerální složky materiálu reakcemi s vodo-rozpustnými 
solemi a plynnými složkami ovzduší. Většina poškození vzniká kolísáním obsahu 
(kondenzační či kapilární) vlhkosti v materiálu. Častěji na povrchu, jenž je takto 
namáhán, se můžeme setkat s poškozeními způsobenými teplotními zlomy (mrazové 
trhliny), krystalickými solemi (florescence, subflorescence),97 eliminováním složky 

                                                           92 Obecněji například:  Mrlík F.,Vlhkostné problémy stavebních materiálů a konštrukcí, Bratislava, 1985, s. 26-38. 93 Kopecká, I., a kol., Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, c.d. s. 86. 94 Camuffo D., Microclimate for Cultural Heritage, Amsterdam, 1998, s. 61-64. 95 Equilibrium moisture content 96 Mora P, Mora L., Philippot P., La conservazione delle piture murali, Bologna, c.d. s. 173-227. 97 Jde o fyzikálně chemické procesy, kdy dochází k migraci a rekrystalizaci vodorozpustných solí. Viz tamtéž 
blíže c.d. s. 188-194. 
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pojiva (sprášováním) nebo asimilujícími mikroorganickými povlaky.98 
Nebezpečná však není jen voda ve vyšší koncentraci, ale i pokud je její 

přítomnost příliš nízká. Například, je-li vzduch v interiéru objektu příliš suchý, pak 
vlhkost obsažená v materiálech zdiva má tendenci se odpařovat a rozpuštěné soli 
jsou přitom transportovány k povrchu malby. Malba pak bývá zastřena výkvěty či 
bělavým povlakem, který ji zneviditelňuje a může vést až k její destrukci.99 

Požadavky na charakteristiky prostředí (zejména teplota100 a relativní 
vlhkost101) musí být přizpůsobeny stavu prostředí tak, aby docházelo k minimálnímu 
teplotnímu šoku a zamezilo se skokové změně rovnovážného obsahu vlhkosti 
v materiálu vrstev, tvořící podložku nástěnné malby. 

2.4. Konzervace a restaurace nástěnných maleb 
 Intervenční restaurování a preventivní konzervace102 jsou základními 
přístupy, které při péči o kulturní dědictví máme k dispozici a ty se samozřejmě týkají 
i ochrany nástěnných maleb. Konzervace v preventivním smyslu103 oddaluje nutnost 
                                                           98 Maxová I., Novák P. a kol., Pacáková Marie, Péče o architektonické dědictví: sborník prací: vybrané kapitoly 

k tématu péče o stavební památky II. Díl, Materiálová charakteristika stavebních hmot a péče o ně, s 66. 99 Kopecká, I., a kol., Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, c.d. s. 86. 100 Teplota, In: Kubička R., Zelinger J., Výkladový slovník, malířství, grafika, restaurování, c. d. s. 301. 101 Vlhkost vzduchu, In: tamtéž s. 316; Tamtéž, pozn. č. 100. 102 Definice, jak je udává specializovaná literatura: Preservation is action taken to retard or prevent deterioration 
of or damage to cultural properties by control of their environment and/or treatment of their structure in order 
to maintain them as nearly as possible in an unchanging state.“; Restoration is action taken to make 
a deteriorated or damaged artefact understandable minimal sacrifice of aestetic and historic integrity. (autorem 
definic je A. Ballestren z roku 1978 a bylo přijato členy ICOMu v roce 1984. Základní literatura v češtině: 
Kopecká, I., a kol., Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, c.d.; další věcnou 
monografickou prací je např: Mardaga, P., Préserver les objets de son patrimoine: précis de conservation 
préventive, Sprimont, 2001; recentní příklad aplikace v rámci případové studie viz: Camuffo D., Bernardi A., 
Sturaro G., Valentino A., The microclimate inside the Pollaiolo and Botticelli rooms in the Uffizi Gallery, 
Florence, In: Journal of Cultural Heritage, 3, 2002, s. 155; z hlediska ideového zakovtvení jsou stěžejní 
příspěvky ze zasedání ICOM: Guichen, de G., La Conservation préventive:un changement profond de 
mentalité a Périer-d´Ieteren, C., What´s at stake now in Conservation-Restauration, oba In: Cahier d´étude 
ICOM, Paris, 1995, s. 4-6 a 2 -4. 103 ČSN EN 15898 Ochrana kulturního dědictví – Základní termíny a definice (vydaná 1. 8 2012); konzervace 
preventivní, In: Kubička R., Zelinger J., Výkladový slovník, malířství, grafika, restaurování, c. d. s. 124. 
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fyzického zásahu do vlastní hmoty památky.104 V případě, kdy již dílo restauračním 
zásahem prošlo, zajišťuje konzervace105 co nejlepší podmínky pro trvání dosaženého 
stavu po restaurování. Společné oběma jmenovaným přístupům je, že dochází 
k zákroku vstupujícím do fyzické reality hmoty či prostředí. V případě intervenčního 
restaurování je to přímý zásah do matérie.106 Při preventivní konzervaci jde 
především o úpravu podmínek prostředí okolí objektu. V převážné většině případů 
se obě strategie vzájemně doplňují. Důraz na preventivní konzervaci107 je 
nepochybný a jejím nezanedbatelným aspektem je i finanční složka projevující se 
v důsledku údržby a řešení ochrany památky. Při šetření a ochranně nástěnné malby 
je nutné sledovat příčinné souvislosti a změny jednotlivých dějů a tak eliminovat 
zdroje degradačních procesů. 

Jmenované přístupy jsou svoji povahou buď vratného108 či nevratného109 
charakteru a je nutné na jeho volbu brát zřetel vzhledem ke konkrétně dané situaci. 
Preventivní konzervací a konzervací obecně je zachování daného stavu. Toho je 
možné dosáhnout zejména vhodným prostředím110 okolí hmoty objektu památky. 
Bližší specifikací „vhodného“ prostředí – podle definovaných kritérií prostředí bude 
pojednáno dále. 

 
                                                           104 Příkladem recentní monografie přibližující danou problematiku zejména z pohledu nástrojů a metodologie je 

např: Pinna D., Galleotti M., Mazzeo R., Scientific examination for the investigation of painting, Firenze 
2014; obecně klasická práce: Brandi C., Teorie restaurování, Kutná Hora, 2000 (původně vydaná jako: Teoria 
del Restauro, Roma, 1953). 105 Kopecká I., Technologie konzervace nástěnných maleb, In: ZPP, ročník LVII, č.7-8, 1997, s. 201 – 209; 
konzervace, In: tamtéž s. 118. 106 Restaurování, In: tamtéž. s. 249; restaurování nástěnných maleb, s. 251-253. 107 3.2 Nejlepší terapií je preventivní údržba, Charta ICOMOS – Zásady pro analyzování, ochrany a stavební 
obnovu architektonických památek, Viktoriiny vodopády, Zimbabwe, říjen 2003, In: Poláková Jana (ed.), 
Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, Praha, 2007. s. 232. 108 3.9 Tam, kde to bude možné, by měla být přijata opatření „vratná“, aby je po získání nových znalostí bylo 
možné nahradit vhodnějšími opatřeními. Kde opatření nejsou plně vratná, neměly by zásahy vylučovat 
provedení dalších zásahů; Tamtéž s. 234. 109  Marconi P., Il restauro e l´architetto, Teoria e pratica in due secoli di dibattito, Venezia, 1993, s. 67-69. 110 Bernardi A., Microclimate inside Cultural heritage buildings, Padova, 2008, s. 7. 
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2.5. Vnitřní prostředí a jeho složky 
2.5.1. Prostředí 

 
Z širší perspektivy se o prostředí uvažuje ve dvou základních entitách a to 

jako o přírodní a umělé. Z jejich podkategorií je vyděleno životní prostředí.111 
Přírodní prostředí je charakterizováno jako část materiálních činitelů, které vytváří 
biotické a abiotické složky přírody.112 Podkategorií životního prostředí (interního, 
externího) definujeme jako fyzickou realitu obklopující živé organismy, s nimiž je ve 
vzájemném působení a jež spolu vytváří jeho fyzický stav (tím, že ho ovlivňuje a sám 
je jím ovlivňován).113 Jednotlivé prostředí je vždy svázané s podmínkami klimatu 
(podnebí),114 které determinují jeho stav v daném časovém úseku.  

Právě složky prostředí jsou stěžejními body zájmu při preventivní konzervaci 
hmotného kulturního dědictví. Při tomto přístupu je zásadní řízení vnitřního 
prostředí staveb (objektů),115 v nichž je artefakt soustředěn. Tedy možné ovládání 
                                                           111 Lze srovnat s heslem: Environment – external conditions and surroundings, especially those that affect the 

quality of life of plants, animals and human being; Viz. Huschke R. E.(ed.), Glossary of meteorology 
american meteorological society, Boston, 1971; (dostupné http://glossary.ametsoc.org; online 20.11. 2015) 112 Meteorologický slovník výkladový a terminologický s cizojazyčnými názvy hesel ve slovenštině, angličtině, 
němčině, francouzštině a ruštině, Praha, 1993, s. 245. 113 Jokl M., Teorie vnitřního prostředí budov, Praha, 1993, s.8. Autor zde zmiňuje definici, která byla uvedena 
v Paříži v roce 1967 na konferenci UNESCO profesorem Wikou. 114 Ukázka vybraných definic, např: Climate – statistic of temperature, humidity, atmospheric pressure, wind, 
rainfall, and other meteological elements in a given location over a long period of time; UNI EN 15759-1 
(2012) (English): Conservation of cultural property – Indoor climate – Part 1: Guidelines for heating 
churches, chapels and other places of worship.  Jiným příkladem je heslo Climate – The slowly varying 
aspects of the atmosphere-hydrosphere-land system. It is typically characterized in terms of suitable averages 
of the climate system over periods of month or more, taking into consideration the variability in time of these 
averaged quantities. Climatic classifications include the spatial variaton of these time-averaged. Beginning 
with the view of local climate as little more than the annual course of long-term averages of surface 
temperature and precipitation, the concept of climate has broadened and evolved in recent decades in response 
to the increased understanding of underlying processes that determine climate and its variability; Viz. Huschke 
R. E.(ed.), Glossary of meteorology american meteorological society; c.d. 115 Vytápění, větrání nebo klimatizační systém HVAC - aktivní systémy provozované pro řízení teploty vzduchu 
(vytápění), teploty vzduchu a vlhkosti (klimatizace) nebo větrání v budově; Aktivní kontrola- použití zařízení 
schopných zajistit nucenou výměnu tepla, vlhkosti nebo vzduchu, propojených se senzory a s regulačním 
systémem pracujícím v reálném čase, Viz: ČSN EN 15757 (961504) A Ochrana kulturního dědictví - 
Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických 
hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu; Norma pro objekty kulturního dědictví 
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jednoho nebo více parametrů (faktorů), které jej tvoří.116 

2.5.2. Mikroklima – vnitřní prostředí 
 

Mikroklima117 je definováno jako syntéza fyzikálních stavů okolního prostředí 
(např. distribuce prostoru a času, kolísání trendů a hodnot průměrných a extrémních 
hodnot, jejich prostorových gradientů a frekvence jejich oscilace) vzhledem 
k atmosférickým proměnným (např. teploty, vlhkosti vzduchu, oslunění, rychlosti 
proudění vzduchu), či vzájemnou výměnou s jinými tělesy, v representativním 
období pro všechny podmínky nucených faktorů determinovaných přirozeně či 
uměle.118 

U široce užívaného termínu mikroklima119 je potřeba si blíže říci, jak je 
chápáno a užíváno v kontextu sledované problematiky. Ze samotného slova 
                                                                                                                                                                      

rozlišuje následující typy vytápění: preservation heating, continuous heating, general heating, intermittent 
heating, local heating; viz. UNI EN 15759-1 (2012) (English): Conservation of cultural property – Indoor 
climate – Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of worship, Milano, 2012, s. 6-7. 116 Termín- Preventivní konzervace, In: ČSN EN 15898 Ochrana kulturního dědictví – Základní termíny 
a definice (vydaná 1.8. 2012); klimatické podmínky depozitářů a výstavních místností, In: Kubička R., 
Zelinger J., Výkladový slovník, malířství, grafika, restaurování, c.d. s. 116. 117 Stručné definice, jak je uváděno normami; např: Mikroklima – klima uvažované v omezeném prostoru. Viz 
ČSN EN 15757 (961504) A Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí 
s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku 
klimatu; Microclimate – climate in part of a building or a room where differs from the surrounding climate; 
UNI EN 15759-1 (2012) (English): Conservation of cultural property – Indoor climate – Part 1: Guidelines 
for heating churches, chapels and other places of worship, c.d. s. 7. 118 Camuffo D., Microclinate for Cultural Heritage, c.d., s. 4; Definice v anglickém znění: „microclimate is the 
synthesis of the ambient physical conditions (e.g. time and space distributions, fluctuating values and trends, 
average and extreme values, space, gradients and frequency of oscillations) due to either atmospheric 
variables (e.g. temperature, humidity, sunshine, airspeed) over period of time representative of all the 
conditions determined by the natural nad manmade forcing factors.“; zde v této monografii v dané kapitole je 
uvedena další sekundární literatura z hlediska atmosférické fyziky i dalších oborů včetně poznámek 
k historické klimatologii. Tato monografie je pravděpodobně nejkomplexnější syntetickou prací pojednávající 
nejen o studované tématice. Z širšího hlediska stojí za srovnání heslo Microclimate – the fine climatic 
structure of the air space that extends from the very surface of the earth to a height where the effects of the 
immediate charakter of the underlying surface no loger can be distinguished from the general local climate; 
dle Huschke R. E.(ed.), Glossary of meteorology American meteorological society, c.d.; (dostupné 
http://glossary.ametsoc.org; online 20.11. 2015) 119 Lze dále srovnat s dalšími definicemi, jak je uvažována v literatuře z hlediska atmosférické fyziky 
a meteorologie, např: termíny- Microclimate, Climate, Climate element, Artificial climate, In: WMO, 
International Meteorological Vocabulary, Geneva, World Meteorological Organization No.182 TP 91, 1996, 
s.113; aj. 
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mikroklima by se dalo vyvodit, že předpokládaným měřítkem podle předpony 
“mikro”, jehož rozměr je 10-6. Toto definování však není cílem pro jeho užití. Obecně 
je aplikace toho pojmu vzhledem na zacílení měřítka obklopujícího prostředí, které 
je podstatné k zamýšlenému předmětu zkoumání. Jedná se o poměr mezi makro 
a mikro strukturou prostředí, poměru obklopujícího a obklopeného. Za příklady 
mohou posloužit vazby mezi vitrínovou skříní a místností, v níž je umístěna, či 
vnitřního prostředí budovy120 a okolní vnější atmosférickou situací.121 Činitelé 
v prostředí sledovaného měřítka se označují jako agencie (hmotnostní, 
energetické).122 Zaměřením se na parciální, avšak klíčovou složku mikroklimatu bude 
dále věnována pozornost tepelně vlhkostnímu mikroklimatu, neboť v zájmu je stav 
nástěnné malby. 

2.5.3. Tepelně-vlhkostní mikroklima 
 

Prostředí obklopující hmotu objektů vytváří v interiéru mikroklima - vnitřní 
klima, kde použita terminologie se vždy vztahuje k uvažovanému měřítku123 analýzy. 
Samotný vzduch (suchý vzduch) je specifickou směsí složek,124 obohacenou o vodní 
částice a jako celek je ovlivňován především změnami tepelně-vlhkostní125 povahy. 
Analýza vhodného prostředí se týká především sledovaných parametrů: 

 
                                                           120 Vnitřní prostředí – interiér budovy, ve kterém jsou objekty kulturního dědictví uchovávány. Viz. ČSN EN 

15757 (961504) A Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem 
zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku 
klimatu. 121 Camuffo D., Microclimate for Cultural Heritage, c.d. s. 3. 122 Jsou definovány jako složky fyzické reality, které vytváří toky a bezprostředně exponuje nebo může exponovat 
subjekt prostředí. Komplex agencií je dále soubor agencií, které působí nerozlučně spolu a vyvolávají na 
subjektu společné účinky (např. komplex tepelných a vlhkostních toků). Ve sledovaném případě uvažujeme 
o hmotnostním – vzduch a jeho pohyb a člověk jako objekt a energetické – tepelně vlhkostní toky. In: Jokl M., 
Teorie vnitřního prostředí budov, c.d. s. 8. 123 Camuffo D., Microclimate for Cultural Heritage, c.d. s. 3-7. 124 Tamtéž s. 7-9. 125 Tamtéž s. 9-24, s. 42-50, s. 54-60; Bernardi A, Microclimate inside Cultural heritage buildings, c.d. s. 11; a.j. 
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 vnitřní teploty vzduchu ti [°C]126 
 vnitřní relativní vlhkosti vzduchu φi [%]127 

Jmenované charakteristiky prostředí tvořeného okolním vzduchem jsou 
řídícími veličinami přímo ovlivňujícími rovnovážný obsah vlhkosti v materiálu 
vycházejícího z jeho sorpčních izoterem. Vnitřní klima objektu spolupůsobí jako 
systém, v podstatě složený ze vzájemně se ovlivňujících subsystémů.128 

 dynamický systém stavební konstrukce (daný především tepelnou 
kapacitou konstrukce zdiva) 

 dynamický systém exponátů (v případě románské rotundy ve Znojmě 
jsou samozřejmě součástí vlastní stavební konstrukce, tvořící integrální 
části stěny) 

 dynamický systém vzduchu poruchové veličiny129 

                                                           126 Teplota vzduchu – teplota odečtená na teploměru, který je vystaven vzduchu v poloze chráněné před přímým 
zářením – slunečním nebo zářením z jiného zdroje. Viz. ČSN EN 15757 (961504) A Ochrana kulturního 
dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození 
organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu. 127 Relativní vlhkost – poměr aktuálního tlaku par vody ku tlaku par vody při nasycení (za dané teploty). Viz. ČSN 
EN 15757 (961504) A Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí 
s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku 
klimatu. 128 Sládek O., Zítek P., Němeček M., Řízení mikroklimatu v kapli sv. Kříže na státním hradu Karlštejn, In: 
Automatizace: časopis pro praxi a teorii, Praha, 2001, ročník 44, č. 11, s. 694. 129 Tamtéž (Sládek, Zítek, Němeček), s. 694; Chyský J., Vlhký vzduch, Praha, 1977. 
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Návštěvníci 
Návštěvníci ovlivňují parametry vnitřního prostředí ze dvou hledisek: 

 Přirozené vyzařování tepla od lidí. Běžně je uvažováno, že každá osoba za 
hodinu vyzáří okolo 62 W tepla, bližší určení lze specifikovat na základě 
konkrétních parametrů.130 

 Emise vodní páry způsobené přirozeným dýcháním lidí. Běžně, lze 
uvažovat o množství 50 (60)g vodní páry za hodinu.131 

Ostatní činitelé 
Nelze opominout význam dalších činitelů, jako je přítomnost umělého 

osvětlení, oslunění,132 znečištění vzduchu aerosoly, plyny aj. či cirkulace vzduchu 
v interiéru.133 V neposlední řadě i změny vnitřního klimatu vlivem otevření dveří či 
jejich netěsnostmi. 

Úprava historického klimatu134 stavby tak, aby nastal v objektu klimatický 
stav blížící se požadovanému optimálnímu rozmezí,135 je základním úkolem 
k naplnění principů preventivní konzervace. 
                                                           130 Gebauer G., Rubinová O., Horká H., Vzduchotechnika, Brno, 2007, s.75; lze srovnat tabulku viz: Daniels K., 

Technika budov, příručka pro architekty a projektanty, Bratislava, 2003,. s. 23; aj. 131 Bernardi A., Microclimate inside Cultural heritage buildings, c.d. s. 32; Mora P, Mora L., Philippot P., La 
conservazione delle piture murali, s. 182; lze srovnat tabulku, viz: tamtéž (Daniels).  132 Poškození památek světlem a zářením UV, In: Kubička R., Zelinger J., Výkladový slovník, malířství, grafika, 
restaurování, c.d. s. 235; záření UV, záření ultrafialové, In: tamtéž s. 322; ochrana památek před světlem 
a zářením UV, s. 186; Zelinger J., Poškození kulturních památek vlivem světla a ochrana proti němu, In: ZPP, 
Příloha časopisu ZPP, 60, No.7, LXI-LXXXIV, 2000. 133 Bernardi A., Microclimate inside Cultural heritage buildings, c.d. s. 45-48. 134 Historické klima – klimatické podmínky prostředí, ve kterém byly objekty kulturního dědictví vždy drženy 
nebo v něm byly ponechány delší dobu (minimálně po dobu jednoho roku) a jsou v něm aklimatizovány. Viz: 
ČSN EN 15757 (961504) A Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí 
s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku 
klimatu; Svázání architektonicko-stavební struktury s nástěnnou malbou je integrální, což je také její explicitní 
charakteristika. Tudíž je nutné vidět v našem případě historické klima, jako stav podmíněný stavebně-
funkčnímu provozu objektu, tak jak je popisuje historiografie. Viz kapitola 2.1. Stavební dějiny románské 
rotundy ve Znojmě. 135 Viz obr. 9 v této práci. 
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2.5.4. Vnitřní klima románské rotundy ve Znojmě 
 

Zájem o problematiku vnitřního klimatu románské rotundy ve Znojmě je 
dlouhodobý. Nejstarší měření k této tématice lze dohledat k roku 1967136 a další až 
k roku 1986(7),137 88, 89138. Tato měření byla však jen krátkodobá a poskytla jen dílčí 
data. Významnou změnou se započalo v září 1996139 a to zkušebním režimem pro 
dlouhodobé měření podmínek vnitřního klimatu. Literatura zmiňuje také jiná 
zkušební měření v rámci dřívějších restaurátorských činností v letech 1969-73, kdy 
měla být měřena vlhkost. V průběhu osmdesátých let se dozvídáme, že bylo 
pozorováno tvoření kapek vody stékající po malbách.140 

2.5.5. Konference o rotundě 
 

Období zvýšeného zájmu o objekt rotundy vyvrcholil vědeckou konferencí 
23. až 25. září 1996 ve Znojmě: „Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání“. 
Tématický záběr se týkal širokého spektra příspěvků, uměleckohistorických, 
přírodovědných a technických. Z nichž je zde nutné připomenut článek J. Havlové141 
a J. Červenáka142. První ze jmenovaných vyhodnocuje sledované parametry (teplota 
a vlhkost vnitřního vzduchu, vlhkost zdiva) a přímo související jevy (kondenzace, 
pohyb trhlin). Na tomto základě vyvozuje závěry ke konstrukci rotundy (střešní 
                                                           136 Výzkumný ústav pozemních staveb (VÚPS) Praha – Tepelně technické měření 1967 (strojopis - Archiv JMM 

Znojmo). 137 Havlová J., Grafy měření teplot 1986, (strojopis - Archiv JMM Znojmo). 138 Černý, Měření relativní vlhkosti a teploty 1986,88,89, (strojopis - Archiv JMM Znojmo). 139 Zkušební měření v objektu rotundy probíhala 23.9. – 20.10. 1996, další zkušební provoz byl 12.2. – 24.2. a 9.6 
1997; podle osobního sdělení konzervátorského oddělení JMM Znojmo. 140 Zpráva o zevrubné prohlídce románských maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě, z 20.6. 1987 (Martan A.), 
s 22-23; Lze srovnat: Merhautová A., Martan A., Byly či nebyly malby znojemské rotundy jednotným dílem? 
In: Umění, XXXVI., 1988, s. 297-307, zvláště s. 307, reference č. 62; v textu je uvedeno, že tento jev byl 
potvrzen vedením JMM ve Znojmě (jmenovitě uveden dr. Kovárník). 141 Havlová J., Znojemská rotunda z hlediska stavební fyziky, In: Ciprian P. a kol., Znojemská rotunda ve světle 
vědeckého poznání, Sborník: Vědecká konference, c.d. s. 166-168. 142 Červenák J., Mikroklimatické podmínky ve Znojemské rotundě, In: Ciprian P. a kol., Znojemská rotunda ve 
světle vědeckého poznání, Sborník: Vědecká konference, c. d. s. 169. 
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konstrukce a obvodový plášť) a doplňuje poznámku k větrání objektu vzhledem 
k ročnímu cyklu. Doporučuje využívání instalovaného podlahového vytápění143 za 
daných podmínek, její stanovisko se vztahuje ke stavu roku 1994. Druhý zmíněný 
autor se také vyjadřuje k větrání objektu rotundy a na základě připomenutých 
teplotních extrému doporučuje dlouhodobé měření v závislosti na plánovaném 
zkušebním provozu. Dosažený stav poznání posloužil za podkladový materiál pro 
vyjádření technologické laboratoře Státního ústavu památkové péče. Tento ústav 
poté stanovil podmínky pro provizorní návštěvnický režim,144 a to pro období květen 
až říjen roku 1998. 

2.5.6. Návštěvnický režim rotundy 
 

Kritéria pro provizorní návštěvnický režim byla specifikována následovně: 
Objekt smí navštívit maximálně deset osob během jedné hodiny, a to po dobu 
maximálně 15 minut. Dále má být v objektu udržována relativní vlhkost 55±10 %. 
V případě náhlých klimatických změn má být věnována pozornost rychlým změnám 
teploty do 5 K a relativní vlhkosti maximálně o 10 %. Tento režim obsahuje také 
požadavek na pozastavení přístupu návštěv za nepříznivých klimatických podmínek 
a důsledného zavírání dveří. V neposlední řadě byl stanoven standard pro 
osvětlení145 a doporučení ke stavebním úpravám střešní konstrukce a přilehlého 
terénu. Rok po zavedení provizorního návštěvnického režimu bylo shledáno, že je 
vyhovující, a proto se používá dodnes jako stálý a závazný.146 Objekt rotundy je tedy 
                                                           143 Proti tomu se staví dvojice restaurátorů, kteří poznamenávají: „Také nejsme přesvědčení o správnosti třeba 

i minimálního vytápění podlahy“. Alt J., Martan A., Restaurátorské práce na románských nástěnných 
malbách v interiéru znojemské rotundy sv. Kateřiny v letech 1963 – 1973, In: Ciprian P. a kol., Znojemská 
rotunda ve světle vědeckého poznání, Sborník: Vědecká konference, c.d. s. 109. 144 Rozhodnutí Ministerstva kultury, č.j. 6.472/97 ve věci NKP Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, stanovení 
provizorního režimu pro zpřístupnění národní kulturní památky ze dne 4. prosince 1997. 145 V současnosti je interiér rotundy osvětlován vysokotlakou halogenidovou výbojkou MASTERCOLOUR 
CMD-T Osram. Zdroj je instalován ve svítidle typu FIGLOO od italské firmy iGuzzini; viz 
http://www.znojmuz.cz/ (30. 11. 2015). 146 V objektu není instalováno žádné podpůrné zařízení (mimo topení), které by nějak upravovalo vnitřní 
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pro veřejnost přístupný v režimu závisejícím na aktuálním stavu jejího vnitřního 
klimatu. Celý soubor opatření měl reagovat a zapracovat do sebe upozornění na 
problematické aspekty, které mohou mít dopad zejména na stávající a budoucí stav 
nástěnné malby. Mimo jiné bylo konstatováno, že přílišná návštěvnost147 rotundy 
patří také k těmto rizikovým faktorům. Nově od sezóny roku 2015 byly zavedeny 
prohlídky po půl hodině pro uspokojení poptávky návštěvníků.148 

2.5.7. Experimentální měření v interiéru rotundy 
 

Od roku 1997 probíhá kontinuální telemetrické měření (Obr.7) tepelně -
vlhkostními čidly Hanwell.149 Pro nevhodnost a náročnost vedení kabelů mezi 
objektem rotundy a muzea je užito bezdrátového systému komunikace mezi 
měřícími čidly a centrální jednotkou pomocí rádiového signálu. Čidla měří a odesílají 
data po půlhodinových intervalech. Data jsou ukládána v řídící jednotce Architekt. 
Pro komplexní uchopení kritérií vnitřního prostředí v prostoru interiéru je také 
instalováno světelné čidlo. 

Obr. 7. - Schéma telemetrického měření 
 
 
                                                                                                                                                                      

prostředí. Tedy žádný odvlhčovač ani jiné zařízení, které by například zajišťovalo proudění vzduchu v objemu 
stavby nebo ofukování stěn. 147 Zpráva o zevrubné prohlídce románských maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě, z 20.6. 1987 (Martan A.), 
s 22-23; Lze srovnat: Merhautová A., Martan A., Byly či nebyly malby znojemské rotundy jednotným dílem? 
c.d., s. 307, reference č. 62. 148 Podle osobního sdělení emailou korespondencí z 8. 10. 2015, s konzervátorkou JMM p. A. Komendovou. 149 Sestavu dodala JMM firma T.R. Instruments s.r.o., Brno. 
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Specifikace čidel 
Prostorové rozmístění systému sestavy měřících jednotek je půdorysně 

rozloženo tak, jak zobrazuje schéma (Obr 8.). Jednotky měřící teplotu a relativní 
vlhkost jsou značeny podle schématu, exteriérové čidlo RH/T/S EXT.150 Dále vlastní 
vnitřní čidla s označením RH/T/S, RH/T/Z pro měření vzduchu interiéru v blízkosti 
stěn a jednotku v kopuli. Poslední je čidlo RH/Tp/Z pro měření povrchové teploty.151 
Poslední měřící jednotka je světlo. Vertikální poloha čidla označeného jako kupole 
(14 043) je 1 m od spodního líce zaklenutí. Čidlo s označením RH/T/Z je ve výšce 
1,6 m nad rovinou podlahy. Analogicky je umístěno také čidlo RH/Tp/Z. Čidlo 
s označením RH/T/S je v úrovni paty triumfálního oblouku. Exteriérové čidlo mající 
označení RH/T/S/EXT je přibližně ve stejné výškové rovině. V celém sledovaném 
období, kdy probíhá monitorování vnitřního prostředí objektu rotundy, bylo 
používáno dvou časově diferencovaných a tedy mírně se lišících sestav čidel. 
Původní a současné sestavy měly či mají charakteristiky, jak je specifikováno níže. 

Teplotní receptory čidel jsou na bázi polovodičů se standardním rozsahem 
0 °C až 40° C, při požadavcích měření pod bodem mrazu do -20°C. Každé čidlo má 
rozlišení 0,5 °C a přesnost je ±0,5 °C. Vlhkostní receptory jsou na bázi kapacitního 
polymeru, jeho rozsah je 5% až 95% relativní vlhkosti a 100% pro exteriér. Rozlišení 
je 1%, přesnost ±2% a míra možného zpoždění jsou 2% relativní vlhkosti za rok. 
Světelné čidlo obsahuje LUX metr a také receptor ultrafialového záření.152 Označení 
čidel odpovídá jejich umístění v prostoru objektu podle přiloženého schématu 
(Obr. 6). Všechna čidla umístěná v objektu rotundy byla či jsou z typové řady 
ml 4000.153 Od roku 2011 je v objektu instalována nová série čidel ze stejné řady. 
                                                           150 Data z tohoto čidla jsou pouze z období do dvou třetin roku 2010, data pro exteriér je jinak měřeno v areálu 

budov JMM ve Znojmě. 151 Data z tohoto čidla jsou pouze z období do poloviny roku 2008. 152 HANWELL Enviromental Monitoring & Control System - Technical Datasheet , Hertfordshire, 1998. 153 Tamtéž; Hanwell, ML 4000 RHT, Data Sheet, a Hanwell Heritage Brochure, Hertfordshire, 1998-2015. 
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Konkrétně jde o typy RV/T ML 4106-434.075154 a LUX/UV 4103-434.075.155 Tyto 
dnešní teplotní receptory jsou přesnostní termistory, které mají měřící rozsah -10°C 
až 50°C, rozlišení 0,1°C a přesnost ± 0,2°C. Vlhkostní receptory jsou na bázi 
kapacitního polymeru. Jejich měřící rozsah je od 0 do 100%, rozlišení 0,1% 
a přesnosti ± 2%. 

  Obr. 8. - Půdorysné schéma rozmístění čidel 
 

                                                           154 HANWELL Enviromental Monitoring & Control System - Technical Datasheet, Radiologger Transmitter, 
http://www.trinstruments.cz/data/files/ml4106r-c-764.pdf (online dne: 20.11. 2015) 155 HANWELL Enviromental Monitoring & Control System - Technical Datasheet, Radiologger Transmitter 
http://www.trinstruments.cz/data/files/ml4703-434-075r-c-766.pdf (online dne: 20.11. 2015) 
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2.6. Standardizační rámec – normy a směrnice 
 Evropské normy, zaměřující se na péči o kulturní dědictví, zpracovává komise 
CEN156/TC157 346 – Conservation of Cultural Heritage (Konzervace kulturního 
dědictví).158 Jmenovaná komise se věnuje širokému záběru této problematiky a jejím 
úkolem je tvorba norem a pokynů na tomto poli. Pro oblast této práce je nutné 
zmínit pracovní skupiny159 WG 1 – General guidelines and terminology (Obecné 
pokyny a terminologie), WG 3 – Evaluation of methods and products for 
conservation (Hodnocení metod a produktů pro konzervaci a konečně WG 4 – 
Environment (Prostředí).160 Pracovní plán evropské komise zahrnuje ještě další 
pracovní skupiny, které přímo pracují se studovanou problematikou a to WG 7 – 
Specifying and measuring Indoor/outdoor climate (Specifikace a měření 
vnitřního/vnějšího klimatu). Avšak práce na tomto koncepčním uchopení této 
problematiky je stále procesní záležitostí.161 Na tento evropský projekt je 
bezprostředně navázán a částečně propojen další projekt COST162 D42 - ENVIART163 -
 Chemical Interactions between Cultural Artefacts and Indoor Environment 
                                                           156 CEN - The European Comittee for Srandardization (Comité Européen de Normalisation) 157 TC - Technical Commitee 158 Projekt byl představen CEN Italskou složkou UNI v roce 2001. Viz. Camuffo D., Fassina V., Havermans J., 

Foreword, In: In: Camuffo Dario, Fassina Vascom Havermans John (eds.) Basic envviromental mechanisms 
Affecting Cultural Heritage, Understanding deterioration mechanicms of conservation purposes, Firenze, 
2010, s. 6. 159 WG - Working groups 160 Na tomto místě je nutné upozornit na celkovou genezi a průběh projektu, neboť v literatuře je uvedena WG 4, 
jako Enviroment (viz: pozn. pod čarou 115) zatímco plán komise uvádí tutéž skupinu pod označením 
Protection of collections (viz. Bussiness plan, CEN/TC 346, http://standards.cen.eu/BP/411453.pdf, online 6. 
10. 2015, s. 10). Program byl navrhnut v roce 2001 a spuštěn v roce 2004. Pokud nebude komisí dále 
prodloužen, pak by aktivity pod jeho záštitou měli probíhat až do roku 2018. Viz. tamtéž s. 6. 161 Fassima V., European Technical Committee 346 – Conservation of Cultural Property – Updating of the 
Activity After a Three Year Period, In: Proceeding of 9th Int. Conference on NDT of Art 2008, Jerusalem 
Israel, 25 – 30 May 2008; Camuffo D.,Fassina V., Havermans J. (eds.), Basic enviromental mechanisms 
Affecting Cultural Heritage, Understanding deterioration mechanisms for conservation purposes, c.d. s. 5-6. 162 COST – European Cooperation in the field of scietific and technical resarch, lze srovnat: Havermans J., 
Adriaens A., COST D42 – Enviart: A European Network in Conservation Research, In: 9th International 
Conference on NDT of Art, Jerusalem, Israel, 25 – 30 May, 2008. 163 http://www.cost.eu/COST_Actions/cmst/Chemical_Interactions (online 6. 10. 2015) 
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(Chemické interakce mezi kulturními artefakty a vnitřním prostředím), který je však 
již specializován k propojení erudice chemicko-fyzikální a obory zabývajícími se 
prostředím.164 
Stěžejní národní standardy 

Zmíněná komise vychází z normového rámce jednotlivých národních 
zpracování, a to s ohledem na erudici vázanou vzhledem k odborné profilaci 
specialistů jednotlivých národních okruhů. Přední roli zahrnují italské národní normy 
(UNI).165 Pro sledovanou oblast je zastřešující institucí a autoritou CNR,166 konkrétní 
divize v Padově - Institut atmosférických věd a klimatu.167 Aplikace vybraných 
norem, vztahujících se k péči o kulturní dědictví, lze nalézt u řady řešených studií, ať 
přímo pro jednotlivé objekty,168 či předměty v nich uložené.169 Z celého souboru 
norem, vázaných na sledované pole zájmu, je nejpodstatnější zmínit základní UNI 
10829: 1999, Beni di interesse storico artistico-Condizioni ambientali di 
conservazione-Misurazione ed analisi170 (Díla uměleckého a historického zájmu – 
podmínky konzervace – měření a analýza). Právě v této normě lze mimo jiné 
                                                           164 Camuffo D.,Fassina V., Havermans J. (eds.), Basic enviromental mechanisms Affecting Cultural Heritage, 

Understanding deterioration mechanisms for conservation purposes, c.d. 165 UNI -Ente nazionale italiano di unificazione; http://www.uni.com/ (online dne 4. 6. 2014); právě z popudu 
italské strany byl spuštěn program CEN/TC 346, viz. pozn. pod čarou č. 158. 166 CNR - Consiglio Nacionale delle Ricerche (Nacional Research Council) 167 Institute of Atmosferic Science and Climate, Unit UOS of Padua, (Instituto di Scienze dell´Atmosfera e del 
Clima) http://www.isac.cnr.it/~microcl/index.htm (online: 4.6. 2014) 168 Například: Camuffo D., Pagan E., Bernardi A., Becherini F., The impact of heating, lighting and people in re-
using historical building: a case study, In: Journal of Cultural Heritage, 5, 2004, s. 409; Constanzo S., 
Cusumano A., Giaconia C., Giaconia G., Preservation of artistic heritage within the seat of Chancellorship of 
the University of Palermo, A proposal on a methodology regarding an enviromental investigation according 
to Italian Standards, In: Building and Enviroment, 41, 2006, s. 1847 – 1859; Zarzo M., Fernández-Navajas A., 
García-Diego F.-J., Long-Term Monitoring of Fresco Painting in the Cathedral of Valencia (Spain) Through 
Humidity and Temperature Sensors in Various Locations for Preventive Conservation, In:Sensors, 11, 2011, s. 
8685-8710. 169 D´Agostino V., Condizioni microclimatiche e di qualità dell´aria negli ambienti museali, Napoli: Dottorato di 
Ricerca – Università Degli Studi di Napoli Federico II, 2005. 170 UNI 10829, Beni di interesse storico artistico – Condizioni ambientali di conservazione – Misurazione ed 
analisi(Works of arts of historical importance-ambient conditions of the conservation-Meassurement and 
analys), Milano: UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione.talia 1999. 
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dohledat doporučené hodnoty (kritéria) prostředí, nejvhodnějšího pro optimální 
stav nástěnných maleb. 
Národní standarty ČSN171 

Základní norma v České republice, která je platná, je ČSN EN 15898 Ochrana 
kulturního dědictví – Základní termíny a definice. Tato již podle názvu vymezuje pole 
a definuje terminologii. Dále máme k dispozici normy, zabývajícími se měřením 
teplot a vlhkosti.172 Převzaté normy, týkající se vnitřního prostředí, jsou určeny pro 
speciální problematiku. Jde o fenomén vytápění kostelů a kaplí,173 tedy výrazně 
studovanou oblast174 vztahu mezi objektem kulturního dědictví a návštěvníky. Další 
normy se již přímo zaměřují na doporučení vnitřního prostředí, avšak pouze 
vnitřního prostředí depozitářů.175 
Směrnice 

Doporučení, které je sice primárně zaměřeno na uchování sbírkových 
předmětů v muzeích, poskytuje podstatné informace konzervačních kritérií i pro 
nástěnnou malbu, je italská M.BB.CC z roku 2001.176 Z italského okruhu badatelů 
nelze ještě opominout příspěvek177 srovnávající podstatná doporučující kritéria. 
Tématika vnitřního prostředí historických budov není opomenuta ani německými 

                                                           171 http://www.unmz.cz/urad/unmz (online dne 4.6. 2014) 172 ČSN EN 16141 Ochrana kulturního dědictví-Postupy a přístroje na měření vlhkosti ve vzduchu a výměny 
vlhkosti mezi vzduchem a kulturní památkou; ČSN EN 15758 Ochrana kulturního dědictví-Postupy a přístroje 
pro měření vzduchu a teploty povrchu objektů. 173 ČSN EN 15759-1 Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí-Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí. 174 Zde zejména o projekt FRIENDLY HEATING (2002-2005) a z něj poté vycházející publikační činnost; Viz 
http://www.isac.cnr.it/~friendly-heating/ (online 9.6. 2014) 175 ČSN EN 16141 Ochrana kulturního dědictví – Doporučení pro řízení vnitřního prostředí- Studijní depozitáře: 
definice a charakteristické vlastnosti prostorů určených pro uchování a studium kulturních památek. 176 M.BB.CC. Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei 
musei, D.M. 10.5.2001, Supplemento ordinario alla G.U. n.244, 19 ottobre 2011. 177 Aghemo Ch., Filippi M., Prato E., Condizioni ambientali per la conservazione dei beni di interesse storico 
e artistico, Ricerca bibliografica comparata, Comitato Giorgio Rota, 1997. 



42 
 

směrnicemi WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft),178 a to 
konkrétně pouze v originální verzi v sešitu 6-12-11D Klima und Klimastabilität in 
historischen Bauwerken I.: Einführung179 (Klima a stabilita klimatu v historických 
budovách I. : úvod). Tato směrnice popisuje základní fyzikální fenomény, s nimiž je 
nutné počítat při práci na obdobném úkolu, ale nejsou v ní však uvedeny žádné 
standardy kritérií vnitřního prostředí. Také domácí specialisté pod Národním 
památkovým ústavem (NPÚ) v rámci odborných a metodických publikací pro své 
pracovníky vydali základní manuál,180 týkající se  přístupu k  problematice 
mikroklimatu historických interiérů. Zámořský přístup reprezentuje doporučení, 
která představuje americká společnost ASHRAE. V příručce ASHRAE lze dohledat 
přístup aplikace i na objekty, které splňují podobnosti se sledovaným cílovým 
objektem. Manuál mimo jiné předepisuje postup a kritéria přístupu k řízení vnitřního 
prostředí takového objektu.181 
Kritéria 

Šířka záběru a obecnost problematiky způsobují, že v dostupných legislativně 
zakotvených standardech či dalších dohledatelných pokynech jsou jen ojediněle 
uvedena kritéria relativní vlhkosti a teploty, tzv. ideálního (optimálního) prostředí 
nejpříznivějšímu z hlediska preventivní konzervace nástěnných maleb.182 Shrnutí 
                                                           178 Fleischmannová Jiřina, Co se skrývá pod zkratkou WTA CZ?, In: ZPP, ročník 61, 2001, č. 4, s. 123; 

http://www.wta.de/ (online dne 4.6. 2014) 179 6-12-11/D Klima und Klimastabilität in historischen Bauwerken I: Einführung, Stuttgart, 2011. 180 Černý M., Němeček M., Mikroklima v historických interiérech, Praha, 2011. 181 2011 ASHRAE HANDBOOK, HVAC Applications, SI Edition, American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers, Inc., Atlanta, 2011, Chapter 23 Museums, Galleries, Archives and Libraries; 
Objekty jsou děleny podle náročnosti a požadavků do pěti tříd (AA, A, B, C a D). Ke každé z příslušných 
kategorií připadá modelové opatření; viz. s. 23.13-14. 182 Požadovaná optimální hodnota – hodnota teploty a relatvní vlhkosti, která by měla být udržována, aby byla 
zajištěna dlouhodobá ochrana; Přijatelné rozmezí – meze kolísání teploty a relativní vlhkosti, které by neměly 
být překročeny, aby byla zajištěna dlouhodobá ochrana. ČSN EN 15757 (961504) A Ochrana kulturního 
dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození 
organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu; Lze srovnat šířeji pojaté studie: 
Filippi M., L´Ambiente per la conservazione delle opere d´arte, In: Condizionamento dell´aria riscaldavento 
refrigerazione, 6., 1996; Pavlogeorgatos G., Environmental parameters in Museums, In: Building and 
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těch nejpodstatnějších je v tabulce183 (Tab. 1.), kterou lze doplnit o kritéria, týkající 
se přímo románské rotundy ve Znojmě (Tab. 2),( Obr.9). 

 
Tab. 1. – Vybraná kritéria vhodného prostředí dle zahraničních doporučení pro nástěnné malby 

Bibliografický zdroj Relativní vlhkost vzduchu Teplota vzduchu 
M.BB. CC., 2001 45% až 60% 6°C až 25°C 
UNI, 1999 (malba seko) 45% až 50% 10°C až 24°C 
UNI, 1999 55% až 65% 10°C až 24°C 
Kadijsky, dle Aghemo a kol., 1997 50% až 55% 6°C až 8°C (v zimě) 

 
Tab. 2. - Kritéria vhodného prostředí podle domácích doporučení pro objekt rotundy 

Bibliografický zdroj Relativní vlhkost vzduchu Teplota vzduchu 
Červenák Jan184 40% až 75% 5°C až 26°C 
Návštěvnický režim 45% až 65% více než 5°C 

 

                                                                                                                                                                      
Environment, 38, (12), 2003, s. 1457-1462. 183 D´Agostino V., Condizioni microclimatiche e di qualità dell´aria negli ambienti museali, c.d. s. 71; lze 
srovnat: Felli M., Lezioni di Fisica tecnica 2, Perugia: 2004; v této publikaci jsou uváděny stejné limitní 
rozmezí, jako UNI, 10829:1999. Tedy rozsah zvlášť pro fresku typu fresco a secco, avšak je zde výslovně 
uvedeno, že se jedná o fresku, která je přenesená z původní lokality do chráněného prostoru. Tedy „staccate“ 
– oddělená, nástěnná malba; viz. tabulka na s. 364. 184 Červenák J., Mikroklimatické podmínky ve Znojemské rotundě, In: Ciprian P. a kol., Znojemská rotunda ve 
světle vědeckého poznání, Sborník: Vědecká konference, c.d. s. 169. 
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███ Oblast tepelně-vlhkostního chování, kterou předpokládanou J. Červeňák (konference) 
███ Oblast tepelně-vlhkostního chování, kterou připouští Návštěvní řád románské rotundy ve Znojmě 
███ Oblast tepelně-vlhkostního chování, kterou připouští M.BB.CC. 2001 
███ Oblast tepelně-vlhkostního chování, kterou připouští UNI 1999 (secco) 
███ Oblast tepelně-vlhkostního chování, kterou připouští UNI 1999 (fresco) 

  Obr. 9. - Oblasti optimálního prostředí pro nástěnné malby dle odborně uznávaných kritérií vyznačené v Mollierově h-x diagramu podle Tab. 1 a 2. 
 

2.7. Případové studie 
 Výběr případových studií, které se zaměřují na preventivní péči 
o architektonické dědictví z hlediska analýzy vztahu stavební podstaty a prostředí,185 
podle geograficko-klimatického rámce: 

2.7.1. Oblasti na jih od Alp 
 

Již výše zmíněné pracoviště CNR divize v Padově186 zpracovávalo v minulosti 
celou řadu studií velmi významných objektů, zejména z hlediska vnitřního prostředí, 
například: 

                                                           185 Nejrecentnější studie viz. D´Ambrosio F.R., Mazzarella L., Romagnoni P., Special Issue: Historic, historical 
and existing building: designing the retrofit. An overview from energy performance to indoor air quality, In: 
Energy and Building, 95, 2015, s. 1-218. 186 Viz část: Stěžejní národní standardy. 
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 Kaple Scrovegni, Padova187 
 Sixtinská kaple, Řím188 
 Basilica Santa Maria Maggiore, Řím189 
 a další 

Pro komparaci práce jiných pracovišť, působících v geograficko - klimatickém 
rámci, stojí za pozornost příklady, které ve svých studiích aplikovaly parametry 
kritérií z odborné italské normy UNI 10829 (1999). Studie jsou z Palerma,190 či 
španělské Valencie.191 Dalším příkladem recentní studie obdobné aplikace v rámci 
režimů doporučovaných standardy EN 15757192 či PAS 198193 je v případě 
historického objektu v Lisabonu.194 Nebo jiná, šířeji zaměřená studie pro oblast 
Iberského poloostrova.195 

                                                           187 Camuffo D., Indoor Microlimatology: the Scrovegni Chapel (Giotto´s Frescoes) as a Case Study, In: 
S. Colinard et. M. Menu (eds.): Lamatière picturale: fresque et peintute murale. Centro Universario per i Beni 
Cultural, Ravello, Edipuglia, Bari, 2001, s. 123-132. 188 Camuffo D., Bernardi A., The Microclimate of the Sistine Chapel, In: Special Issue, joint edition European 
Cultural Heritage Newsletter on Research, 1995, č. 9, s. 7-33, and Bollettino Geofisico, č. 18(2), s .7-33. 189 Camuffo D., Sturaro G., Valentino A., Thermodynamic exchange between the external boundary layer and the 
indoor microclimate at the Basilica of Santa Maria Maggiore, Rome, Italy: the problem of conservation of 
ancientworks of art, In: Boundary Layer Meteorology, 1999, č. 92, s. 243-262. 190 Constanzo S., Cusumano A., Giaconia C., Giaconia G., Preservation of artistic heritage within the seat of the 
Chancellorship of the University of Pamermo, A proposal on a methodologx regarding an environmental 
investigation according to Italian Standards, In: Building and Environment, č.41, 2006, s. 1847 -1859. 191 Zarzo M., Fernandez-Navajas A., Garcia-Diego F.- J., Long-Term monitoring of Fresco Painting in the 
Catedral of Valencia (Spain) Through Humidity and Temperature Sensors in Various Locations for Preventive 
Conservation, In: Sensors, č. 11, 2011, s. 8685-8710. c.d. 192 ČSN EN 15757 Ochrana kulturního dědictví -  Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem 
zamezit mechanickému poškození organických hydroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku 
klimatu, (5.1. 2011) 193 PAS 198, Specification for managing environmental conditions for cultural collections, BSI (British Standards 
Institution), (26. March 2012) 194 Silva H. E., Henriques F. M. A., Preventive conservation of historic building in temperate climates. The 
importance of a risk-based analysis on the decision-making process, In: Energy and Buildings, 107, 2015, 
s. 26-36; lze srovnat: Silva H. E., Henriques F.M.A., Análise microclimática de um edifício historórico em 
clima temperado: limites sustentáveis para a correta consevação dos materiais, In: Ambiente Construído, 15, 
2, 2015, s. 65-77. 195 Varas-Muriel M.J., Fort R., Martinez-Garrido M.I., Zornoza-Indart A., López-Arce P., Fluctuation in the 
indoor environment in Spanish rural churches and their effects on heritage conservation: Hydro-thermal and 
CO2 conditions monitoring, In:Building and Environment, 82, 2014, s. 97-109. 
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2.7.2. Oblasti na sever od Alp 
 

Řadu případových studií zpracovala také pracoviště Fraunhofer IBP Institut 
für Bauphysik196 působící ve Stuttgartu a Holzkirchenu. Jejich činností je mimo jiné 
i důležitý podíl na široké databázi vlastností historických materiálů a simulačních 
aplikací mnoha studií měřených in situ. 

Další důležitou institucí na sledovaném výzkumném poli je vědecko-technické 
pracoviště činné pod Technickou universitou v Eindhovenu (TUe)197-  Holandsko. Jde 
především o projekty pod tamějším záměrem „Fyziky památek“ (Bouwfysica van 
Monumentem).198 Jeho výsledky jsou zaměřené především na vztah konzervace 
památek proti klimatickému komfortu návštěvníků. 

Další řešené případy jsou specifické směřováním na poměr požadovaného 
pobytového komfortu člověka a stavu prostředí stavební památky. Společným 
působištěm je mimo jiné i projekt „Clima for Culture“,199 který v mezioborové 
spolupráci demonstruje aktuální trendy na tomto poli a zde lze dohledat objekty, jež 
zde participují (i objekty z České republiky - např. kaple sv. Kříže na hradě 
Karlštejn200). Řešené případové studie, jimiž se tato pracoviště zabývají, jsou 
významně zastoupeny historickými objekty s různou mírou řízeného klimatu.201 
A mimo jiné také i mírou globálních změn klimatu v souvislostech s urychlenou 
                                                           196 http://www.fraunhofer.de/ (online dne: 9.6. 2014) 197 https://www.tue.nl/ (online dne 9.6. 2014) 198 http://www.monumenten.bwk.tue.nl/ (online dne 9.6. 2014) 199 http://www.climateforculture.eu/ (online dne 9.6. 2014) 200 Červenák J., Klimatický systém velké věže na Karlštejně, In: Hamsík M., Technologia Artis: ročenka historické 

výtvarné technologie, ročník 2, Praha: 1992, s. 108-109; Sládek O., Zítek P., Němeček M., Řízení 
mikroklimatu v kapli sv. Kříže na státním hradu Karlštejn, In: Automatizace: časopis pro praxi a teorii, c.d. s. 
693-695; Němeček M., Papež K., Úprava vzduchu v historických interiérech, In: Větrání, vytápění, instalace: 
časopis pro techniku prostředí, Praha, č. 4. 2001, s. 150-158; Němeček M., Bednář P., Kaple sv. Kříže na 
Karlštejně po šesti letech, In: Větrání, vytápění, instalace: časopis pro techniku prostředí, Praha, č. 1, 2007, 
s. 10-14. 201 Kilian R., Vyhlídal T., Broström T. (eds.), Developments in Climate Control of Historic Buildings, In: 
Proceeding from the international conference Climatization of Historic Building, State of Art“, Linderhof 
Palace, December 2nd, 2010, 2011. 
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degradací hmotného kulturního dědictví. 
Jiným příkladem specifických požadavků a charakteristik jsou ruské kostely 

a to zejména z hlediska vnitřního klimatu a jejich vnitřního vybavení.202 Odborníci na 
tuto problematiku se zaměřují na verifikaci kritérií doporučovaných konzervátory - 
restaurátory pro konkrétní objekty, jejich mobiliář a přirozené stárnutí materiálů. 
Jedná se pro jejich studium o širší skupinu organických materiálů, jako je dřevo, kůže 
aj. v kontextu fyzikálních procesů sorpce a desorpce ke stavu rovnovážné vlhkosti 
obsažené v těchto materiálech. 

                                                           202 Tabunschikov Y., Brodatch M., Indoor air climate requirements for Russian churches and catedrals, In: 
Indoor Air, 2004, č. 14 (Suppl. 7), s. 168-174. 
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3.  Cíle disertační práce 
 

Disertační práce je založena na konstrukční analýze národní kulturní 
památky, románské rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě a vychází z celé řady 
podrobných odborných průzkumů. Cílem disertační práce je posouzení 
převládajícího vlivu vnitřního prostředí vzhledem ke stavu integrální nástěnné malby 
uvnitř rotundy. Analýza současného stavu vnitřního prostředí vychází 
z několikaletého měření přímo in situ. Tento uvedený obecný cíl disertační práce je 
možné rozdělit na následující dílčí cíle: 
1) Vyhodnocení a zpracování skutečně naměřených dat vnitřního prostředí 

v objektu národní kulturní památky - románské rotundy ve Znojmě 
1A) Zpracování skutečně naměřených dat vnitřní teploty a relativní vlhkosti 

vzduchu v interiéru objektu 
1B) Vyhodnocení současného stavu vnitřního prostředí 

2) Posouzení a doporučení vhodného vnitřního prostředí v objektu románské 
rotundy ve Znojmě 
2A) Posouzení sledovaných parametrů a jejich vlivu na vnitřní prostředí 
2B) Doporučení vnitřního prostředí podle odborně uznávaných kritérií
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4.  Metody řešení 
 

Metoda preventivní konzervace je nejlepší způsob péče o památkově 
chráněné objekty, mezi něž románská rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě bezpochyby 
patří. Parametry vnitřního prostředí vhodné pro uchování integrální freskové 
výzdoby v rotundě jsou známy a ověřeny na mnoha podobně historicky cenných 
objektech. Cílem disertační práce je tedy numerickou simulací a statistickou 
analýzou (Obr. 10) skutečně naměřený dat z období 1997 až 2015 posoudit vhodnost 
převládajícího vnitřního prostředí v rotundě svaté Kateřiny ve Znojmě s ohledem na 
doporučené parametry preventivní konzervace a případně tak syntézou výsledků 
navrhnout zlepšení provozu rotundy. 

 
Předpokládané výsledky ze zvolených metod řešení jsou následující: 
Statistická analýza poskytuje hlavní charakteristiky doposud převládajících 
parametrů vnitřního prostředí v rotundě svaté Kateřiny ve Znojmě, jako jsou 
minimální, maximální hodnoty, percentily, četnosti a aritmetický průměr vnitřních 
teplot a vlhkostí ze skutečně naměřených dat. 
Numerická simulace umožňuje na kalibrovaném matematicko-fyzikálním modelu 
v softwaru Building Simulation (BSim 2000) podle skutečně naměřených dat zjistit 
dopad okrajových podmínek na sledované parametry vnitřního prostředí v rotundě 
svaté Kateřiny ve Znojmě. 
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 Obr. 10. – Schéma metodologie a členění kapitol 
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5.  Statistická analýza 
 

Statistická analýza je nástroj, který umožňuje data redukovat a analyzovat 
tak, aby bylo možné provést jejich syntetické zhodnocení a interpretaci. Volené 
statistické charakteristiky vyjádřené ze skutečně naměřených dat umožňují jejich 
vzájemné srovnání a nalézt oblast jejich výskytu. Základní numericky vyjádřenou 
orientaci umožňují nástroje míry centrální tendence.203 Zvolené nástroje popisu 
statistických dat mírami centrální tendence lze aplikovat na soubory s konstantními 
časovými intervaly hodnot, které jsou v tomto případě denní intervaly.204 

5.1. Hlavní statistické charakteristiky 
 

Měřená data vnitřního prostředí v románské rotundě svaté Kateřiny ve Znojmě 
byla poskytnuta konzervátorským oddělením Jihomoravského muzea ve Znojmě.205 
Dlouhodobé kontinuální měření v objektu rotundy má drobné nedostatky, které jsou 
způsobeny občasnými výpadky, což je příčinou nekompletnosti měřeného souboru. 

Nejkompletnější soubor měřených dat je z čidla umístěného v kopuli rotundy 
s označením 14 043, což je důvod pro naplnění cílů za pomocí dat právě z tohoto 
čidla. Dalším důvodem k volbě pro toto čidlo je jeho prostorová lokalizace, která se 
jeví jako vhodný reprezentant celku objektu. V neposlední řadě bylo toto čidlo 
zvoleno z důvodu podobnosti s modelem, jak s ním uvažuje geometrie pro výpočet 
numerickou simulaci. Měření vnitřní teploty ti [°C] a relativní vlhkosti ϕi [%] probíhá 
teplotními receptory se standardním rozsahem -20 až 40 °C a s přesností ± 0,5 °C. 
                                                           203 Hendl J., Přehled statistických metod zpracování dat, Praha, 2006, s. 93-95. 204 Tamtéž s. 95. 205 Díky ochotě p. Aleny Komendové konzervátorky JMM. 
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Vlhkostní receptory jsou standardizovány na rozsah 5 % až 95 % relativní vlhkosti 
a přesnost ± 2 %, jak bylo blíže specifikováno v části shrnující stav poznání. Konečně 
lze konstatovat, že měřená data z ostatních čidel (Obr. 8) RH/T/S, RH/T/Z včetně 
povrchového čidla RH/Tp/Z se liší od čidla v kupoli s rozdílem do ± 0,5 °C, což je 
hodnota daná přesností měření. Analogická situace je v případě měření relativní 
vlhkosti. 
 Konkrétním vyhodnocení hlavních charakteristik ze skutečně naměřených dat 
doposud převládajících parametrů vnitřního prostředí v rotundě svaté Kateřiny 
ve Znojmě jsou uspořádány do tabulky (Tab. 3.). Datový soubor měřených hodnot 
v tabulce zobrazuje extrémní hodnoty (minima a maxima), aritmetické průměry, 
percentily a dále také četnosti teploty vzduchu ti [°C] a relativní vlhkost φi [%]. 
V tabulce vyjádřené numerické ekvivalenty jsou vyjádřeny z denních průměrů 
měřených hodnot.  
 Níže uvedená tabulka (Tab. 3) zobrazuje základní rozsahy a trendy, v nichž se 
pohybuje sledované měření charakteristik tepelně-vlhkostního vnitřního klimatu 
objektu románské rotundy ve Znojmě. 
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Tab. 3. – Charakteristické hodnoty teplot vzduchu ti [°C] a relativních vlhkostí 
vzduchu φi [%] 
Rok Teplota vzduchu ti [°C] Relativní vlhkost vzduchu φi [%] 

Min. 5% 
kvantil 

průměr 95% 
kvantil 

Max. Min. 5% 
kvantil 

průměr 95% 
kvantil 

Max. 

1997 3,45 5,39 10,60 13,38 14,02 24,01 25,38 42,81 60,74 66,32   
1998 2.00 2,97 13,82 23,48 24,18 32,99 41,97 59,20 74,91 81,35   
1999 2,49 3,25 12,97 22,52 23,49 26,94 38,10 55,85 69,08 77,72   
2000 4,63 6,49 15,05 23,14 26,04 24,01 35,58 52,31 68,05 74,61   
2001 4,97 5,99 12,51 20,18 23,01 20,90 32,07 49,87 67,70 75,13   
2002 -3,06 -1,05 13,54 23,52 25,00 20,5 36,04 55,67 74,09 94,65   
2003 -4,07 -1,05 11,79 25,67 27,29 23,49 31,67 51,36 73,00 85,15   
2004 4,01 5,25 14,57 25,01 30,33 20,90 33,38 48,25 63,69 73,23   
2005 7,50 9,00 16,6 23,50 25,00 30 38,00 54,00 68,00 76,00   
2006 2,30 5,30 14,7 24,00 26,00 19,5 30,20 50,50 66,00 70,00   
2007 8,50 9,30 12,2 17,00 18,00 27,5 32,00 47,40 57,50 64,50   
2008 7,70 11,00 15,00 22,60 23,00 30,6 33,00 51,90 67,80 73,20   
2009 3,50 4,00 8,80 13,20 13,80 29 32,50 46,10 64,7 75,80   
2010 2,80 3,70 7,50 11,60 12,00 33,9 37,30 58,90 75,4 79,50   
2011 4,50 6,60 16,00 23,60 26,00 27 35,30 49,90 66 70,40   
2012 4,10 2,20 14,30 25,00 26,90 21,6 35,90 55,10 72,6 98,60   
2013 6,00 7,70 14,40 26,10 28,60 32,8 40,30 56,90 74,9 85,70   
2014 6,4 7,9 14,8 23,9 25,1 33,2 45,3 60,4 77,2 81,5   

2015206 7,7 8,2 16,5 27,5 29,3 36,5 40,1 51,8 64,2 81,2   
 
                                                           206 Data jsou po srpen. 
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Dílčí závěr: 
 Vybrané statistické charakteristiky popisují experimentální měření, čímž 
poskytují orientační přehled o tepelně-vlhkostním chování vnitřního prostředí 
románské rotundy ve Znojmě. Z výše uvedené (Tab.3) vyplývá, že většina hodnot se 
pohybuje v intervalech od 5 % do 95 % a extrémy se objevují jen zřídka. Vypovídající 
hodnoty tedy lépe reprezentují průměry a kvantily měření. 

Interpretaci hlavních statistických charakteristik je prvně nutné oddělit 
extrémy z let 2002 a 2003, kdy se výjimečně minimální teploty v interiéru objektu 
pohybovaly pod bodem mrazu. Tyto hodnoty odpovídají výpadkům systému 
temperace.  
 Obecný trend zvyšování letních teplot je pozorovatelný jak na ročním 
průměru, tak na extrémech hodnot. Extrémně vysoké teploty odpovídají mimořádně 
teplým létům v letech 2003, 2004, 2013 a 2015. Během období letní sezóny je 
současně fluktuace návštěvníků v interiéru rotundy nejvýraznější. Objekt nemá 
žádné systémové opatření, které by mohlo regulovat či alespoň usměrnit rozsah 
vysokých teplot v expandovaném období roku. 

Hodnoty minima relativní vlhkosti se drží v průběhu celého sledovaného 
období v relativně vzájemně si blízkých hodnotách cca o 20%. Jinak je trend podle 
ročního průměru kolem 50%. Maxima se pohybují na kritické úrovni let 2002 a 2012, 
jinak je trend těchto extrémů setrvalý. 
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5.2. Aproximace funkcí 
 Aproximace funkcí je dalším nástrojem analýzy vnitřního klimatu, který po 
příslušných zjednodušení vystihuje skutečný průběh cyklického funkčního profilu 
opakujících se trendů tak, aby vystihoval tepelně-vlhkostní stav během průměrného 
roku. Míra zjednodušení funkčního profilu a jeho následně odpovídající 
pravděpodobnost s jakou upravený profil odpovídá skutečnosti je podstatným 
faktorem, na který je nutno brát zřetel pro další použití a interpretaci. 
 Prvním krokem k volbě nástroje, jenž dokáže popsat profil vnitřního chování 
objektu, je charakter hledané roční křivky. Skutečné roční křivky lze zjednodušit 
pomocí aproximované funkce, která probíhá v její blízkosti. Efektivně je tohoto 
postupu používáno například v případě kalibrace či řízení vnitřního klimatu.207 

Vhodný hledaný průběh matematické funkce musí mít cyklický charakter, aby 
dokázal vhodně vystihnout roční profil tak, aby zachytil opakující se sezónní trendy.  
 Opticky lze z vynesených průběhu grafů roční křivky získaných ze skutečných 
průběhů vnitřní teploty vzduchu ti [°C] (Obr. 11) vidět tvar průběhu očekávané 
vlnové funkce. Naproti tomu v případě grafu relativní vlhkosti vzduchu φi [%] (Obr. 
12), tato charakteristika není tak zřejmá, avšak je také dobře viditelná. 

                                                           207 Lze srovnat aplikaci aproximované funkce chování tepelně-vlhkostního profilu chování objektu: Němeček M., 
Papež K., Úprava vzduchu v historických interiérech, c.d. s. 154. 
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Obr. 11. - Graf průběhů vnitřní teploty vzduchu ti [°C] v interiéru rotundy 

 
Obr. 12. - Graf průběhu relativní vlhkosti vzduchu φi [%] v interiéru rotundy 

K získání průběhu aproximované funkce ročního cyklu byl zpracován soubor 
dat z let 1998 – 2006. Tento soubor byl použit z důvodu zpracování této dílčí kapitoly 
na konci tohoto měřeného období. Tento osmiletý úsek dat je dostatečně rozsáhlým 
souborem, v němž jeho vypovídající hodnota odpovídá uspokojivému zjištění. 
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Průběh obou měřených veličin vnitřního klimatu románské rotundy ve 
Znojmě je matematicky aproximován cyklickou goniometrickou funkcí sinus, která 
zobrazuje charakteristiku chování vnitřního klimatu objektu během průměrného 
roku.208 Matematická aproximace goniometrickou funkcí dovoluje vystihnout 
chování vnitřního klimatu románské rotundy ve Znojmě jen s určitou mírou 
pravděpodobnosti tak, jak je doloženo v Tab. 4. Profil charakterizující chování 
vnitřního klimatu románské rotundy ve Znojmě je možné vyjádřit vztahy (1) a (2), 
získanými ze skutečných průběhů vnitřní teploty vzduchu ti [°C] (Obr. 11) a relativní 
vlhkosti vzduchu φi [%] (Obr. 12). 
Tab. 4.  – Spolehlivost vztahů (1) a (2) pro teplotu a relativní vlhkost vzduchu v rotundě 

Vztah (1) – Teplota vzduchu Vztah (2) – Relativní vlhkost vzduchu 
Přesnost vztahu Chyba výsledku Přesnost vztahu Chyba výsledku 

± 1,0 °C 53 % ± 3,0 % 50 % 
± 2,0 °C 19 % ± 6,0 % 17 % 
± 3,0 °C 2 % ± 9,0 % 3 % 

 

V níže uvedených vztazích (1) a (2) je aproximovaná teplota vzduchu 
v interiéru rotundy ti [°C] a v den D, RHi [%] je aproximovaná relativní vlhkost 
vzduchu v interiéru v den D.  D [den] je pořadové číslo dne v intervalu 1 až 366. 
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247sin914 Dti  (1) 




  2366
210sin77,51 DRH i  (2) 

                                                           208 Hnilica O., Plášek J., Vliv návštěvnosti na vnitřní klima ve znojemské rotundě, In: Stavební obzor, ročník 2012, 
č.5, 2012. s. 142 – 144. 
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Takto aproximovaný průběh funkce charakterizuje tepelně-vlhkostní profil 
vnitřního prostředí objektu a lze jej srovnat s analogickým profilem stavu exteriérové 
průběhu křivky. Výhodou této metody je, že její grafické vyjádření dokáže představit 
hladký průběh ročního cyklu a také umožňuje sledovat trendy a očekávané chování 
vnitřního prostředí během roku.209  

 
Obr. 13. - Průběh měrné vlhkosti vzduchu během průměrného kalendářního roku 

Zobrazením interiérového a exteriérového průběhu roční křivky jsou viditelné 
trendy pro přirozenou výměnu vlhkého vzduchu během ročního cyklu. Což je 
skutečnost, která určuje potencionál případného větrání stavby. Získaný profil 
chování vnitřního klimatu po srovnání s profilem chování exteriéru dovoluje 
konstatovat následující zjištění: od ledna do konce března je měrná vlhkost vzduchu 
v exteriéru vyšší, což způsobuje transport vlhkosti obsaženou ve vnějším vzduchu do 
vzduchu, který je v interiéru rotundy. Tento stav je dán vlivem temperace na měrnou 
vlhkost vzduchu objektu v zimním období. 

                                                           209 Lze srovnat: Bertolin Ch., Camuffo D., Bighignoli I., Past reconstuction and future forecast of domains of 
indoor relative humidity fluctuations calculated according to EN 15757:2010, In: Energy and Buildings, 102, 
2015, s. 197- 206, zvláště s. 199. 
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Vzhledem k relativní těsnosti obálky objektu k transportu vzduchu může 
docházet pozvolna infiltrací netěsnostmi u výplní okenních a dveřních otvorů, otvorů 
ve vrchlíku kopule či nárazově při otevření dveřních křídel. 

Tento jev nastane také v časovém intervalu od července do srpna a od října 
do konce roku. V těchto intervalech je dodatečné zvyšování vlhkosti vzduchu 
nežádoucí. Ve vyznačeném (šedá oblast) intervalu (Obr. 13) je měrná vlhkost 
venkovního vzduchu výrazně menší nežli vlhkost vzduchu v interiéru rotundy, což má 
za následek „vysychání“ objektu. V tomto časovém intervalu je příjem vlhkosti ze 
vzduchu i jiným zdrojem - pobytem návštěvníků, což můžeme označit za 
bezproblémový. Tento jev v menším měřítku nastává také v měsíci září. Tyto 
popsané změny mají vliv na přirozenou výměnu vlhkého vzduchu z prostředí s vyšší 
koncentrací do prostředí s nižší koncentrací. 

Dílčí závěr 
Cílem metody aproximace cyklickou funkcí je z experimentálních dat najít 

takový průběh funkce, aby co nejlépe vystihoval průběh průměrného ročního cyklu. 
Během průměrného kalendářního roku je na začátku relativní vlhkost vzduchu 
v objektu nižší než v exteriéru, což je způsobeno temperováním, viz (Obr. 13). 
Opačný jev nastává v jarních měsících, kdy je rozdíl nejvýraznější. Během léta se 
situace opět otočí a v období přechodu léta k podzimu nastane krátce ještě jev 
přítomný během jara, avšak v menším rozsahu. Přechodem podzimu k zimě se opět 
projeví stav, jaký byl během začátku roku. Popsané zjištění je možné využít k řízení a 
úpravě vlivů v průběhu ročního cyklu a to jak objektu rotundy, tak i obdobných 
historických staveb. 
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5.3. Kumulativní četnosti 
 

Metodu zobrazení četnosti měřených hodnot tepelně-vlhkostních 
charakteristik vnitřního prostředí v objektu rotundy je možno vyjádřit také za 
pomocí grafů kumulativních hodnot. Tento způsob je často použit také v rámci 
řešení jednotlivých případových studií.210  Grafy kumulativní četnosti jsou 
alternativním zobrazením distribuce hodnot, které jsou často zobrazované za 
pomocí histogramu.211 Tento způsob zobrazení dovoluje sledovat poměry hodnot 
tepelně-vlhkostních charakteristik, aby byly ošetřeny výpadky měření a současně 
přehledně uspořádány tak, že lze vidět jejich procentuální četnost výskytu. 

Obecně je metoda kumulativní četnosti postupně načítána četností 
jednotlivých vzestupně uspořádaných hodnot statistického znaku ve statistickém 
souboru.212 

Teploty v interiéru rotundy 
Graf představuje kumulativní četnosti skutečně naměřených hodnot teploty 

vzduchu v interiéru rotundy čidlem č. 14 043 (kopule). Zobrazuje procentuální výskyt 
teplot během sledovaného období let 1997 až 2008. Obdobně jako u předchozí 
metody zpracování aproximované funkce, vybraný soubor odpovídá časově naplnění 
této dílčí podkapitoly. V tomto případě je však zahrnut do analýzy více než desetiletý 
rozsah měření a proto je jeho vypovídající hodnota více než uspokojivá. 
                                                           210 Lze srovnat případové studie: Cardinale N., Ruggiero F., A case study on the environmental measures 

techniques for the conservation in vernacular settlement in Southen Italy, In: Building and Environment, roč. 
37, č. 4, 2002, s.405-414; Constanzo S., Cusumano A., Giaconia C., Giaconia G., Preservation of artistic 
heritage within the seat of the Chancellorship of the University of Pamermo, A proposal on a methodologx 
regarding an environmental investigation according to Italian Standards, c.d., s. 1854; Šířeji pojednáno: 
Corgnati S.P., Raimondo D., Monitoraggio e indagine microclimaticci in ambienti museali, In: Conserazione 
preventive e controllo microclimatico nel contest degli standard museali, Siena, 2010, s. 53. 211 Lze dále srovnat: Caratelli A.,Siani A. M., Casale G. R., Paravicini A.,Fiore K.H., Camuffo D., Stucco panels 
of Room VI in the Galleria Borghese (Rome): Physical-chemical analysis and microclimate characterization, 
In: Energy and Buildings, 61, 2013, s. 137. 212 Hendl J., Přehled statistických metod zpracování dat, c.d. 
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Šedá oblast v grafu (Obr. 14.) představuje optimální rozsah teplot vzduchu 
v interiéru rotundy podle odborně uznávaných kritérií tak, jak byly specifikovány 
v kapitole „Kritéria“ v současném stavu poznání. Optimální intervalu teplot <6°C; 
26°C>, byl přebrán a vytyčen podle odborně uznávaných kritérií autorem této práce. 

Procentuální četnost výskytu teploty vzduchu ve sledovaném intervalu 
v interiéru rotundy zobrazuje strmost křivky. 

 
Obr. 14. - Graf kumulativní četnosti vnitřních teplot vzduchu měřených v rotundě 

Vybereme-li jako reprezentanta například obligátní rok 2005 zjistíme, že 
teplota vzduchu v interiéru rotundy pohybovala z 96% v optimálním intervalu teplot 
<6°C; 26°C>. Většina křivek v grafu (Obr. 14.) však zobrazuje oblast typického 
tepelně-vlhkostního chování vnitřního prostředí v rotundě. Pouze roky 1997, 2007 
a 2008 jsou netypické z důvodů následujících okolností: V roce 1997 v objektu 
rotundy byl sice instalován systém podlahového vytápění pro temperování stavby, 
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avšak jednalo se o zkušební provoz zařízení a současně soubor měřených hodnot 
nebyl kompletní. Také roky 2007 a 2008 jsou atypické z důvodu častých výpadků 
měření, což způsobilo také nekompletní měřený soubor. Černá křivka zobrazuje 
kumulativní četnost venkovní teploty vzduchu v roce 2005. V grafu má pouze 
informativní a srovnávací charakter. Tato exteriérová data jsou užita z lokality Brno - 
Tuřany, neboť ekvivalentní soubor pro Znojmo nebyl k dispozici. Ve výsledku graf 
(Obr. 14.) ukazuje, že ve více než 80 % se teplota vzduchu v interiéru rotundy 
pohybuje v optimální oblasti vnitřního prostředí. Přesto je možné nalézt vhodná 
doporučení pro správce objektu tak, aby se tento podíl optimálních hodnot teploty 
vzduchu v rotundě ještě zvýšil. 

Relativní vlhkosti v interiéru rotundy 
Po zobrazení dat do grafu kumulativní četnosti skutečně naměřených teplot 

vzduchu v interiéru rotundy bylo přistoupeno i ke zpracování měřených hodnot 
relativních vlhkostí vzduchu ze stejného čidla. Graf také zobrazuje procentuální 
výskyt teplot během sledovaného období let 1997 až 2008. Soubor byl zpracován 
podle analogického postupu, tak jako v případě teplotní charakteristiky. 
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Obr. 15. - Graf kumulativní četnosti relativní vlhkosti vzduchu měřené v rotundě 

Šedá oblast v grafu (Obr. 15.) představuje optimální rozsah. Zde je vyznačen 
rozsah relativních vlhkostí vzduchu v interiéru rotundy podle odborně uznávaných 
kritérií, které byly analogicky přebrány a vytyčeny podle odborně uznávaných kritérií 
autorem této práce. Analogicky i zde procentuální četnost výskytu dané relativní 
vlhkosti vzduchu v interiéru rotundy zobrazuje strmost křivky. Pro demonstrování 
optimálního rozsahu byl vybrán interval relativních vlhkostí <40%; 70%>, opět podle 
odborně uznávaných kritérií tak, jak je udáváno ve specializované literatuře.213 Také 
zde v grafu (Obr. 15.) většina křivek představuje oblast typického tepelně-
vlhkostního chování vnitřního prostředí rotundy. Netypické chování křivek v letech 
1997, 2007 a 2008 je způsobeno obdobně jako u grafů teplot (Obr. 14.), zkušebním 
                                                           213 D´Agostino V., Condizioni microclimatiche e di qualità dell´aria negli ambienti museali, c.d. s. 71; Červenák 

J., Mikroklimatické podmínky ve Znojemské rotundě, In: Ciprian Pavel a kol., Znojemská rotunda ve světle 
vědeckého poznání, Sborník: Vědecká konference, c.d. s. 169. 
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provozem systému temperace objektu rotundy (1997) a nekompletností měřených 
souborů. Stejnou informativní hodnotu má i v tomto případě černá křivka 
z exteriéru, získaná také ze souboru dat pro lokalitu Brno-Tuřany. 

Dílčí závěr 
Grafické vyjádření kumulativních četností teplot a relativních vlhkostí 

vnitřního prostředí má za cíl kvantitativně charakterizovat experimentální měření 
tak, aby jednotlivé sezóny mohly být porovnatelné s určenými limitními hodnotami 
a mohla být procentuálně vyjádřena míra jejich zastoupení. Výše uvedené grafy 
ukazují jednotlivé měřené kumulativní četnosti vnitřního prostředí rotundy. Grafy 
kumulativních měřených dat tepelně-vlhkostních charakteristik jasně ukazují, že 
výrazná většina hodnot (některé sezóny až 80%) se pohybuje v oblasti rozmezí 
<6°C; 26°C> a <40%; 70%>, které je vyhovující z hlediska konzervace nástěnné malby. 

5.4. Mollierův h-x diagram 
 

Mollierův h-x diagram je dalším z nástrojů, který může pomoci pro zobrazení 
souboru měřených dat. A to tak, aby bylo možné určit, jak se projevuje tepelně 
vlhkostní chování vnitřního prostředí objektu vzhledem k charakteru limitních 
podmínek v rozsahu uváděném podle doporučených kritérií preventivní konzervace 
(Tab. 1 a 2). Tento přístup je často používán, jak lze dohledat na řadě případových 
studií.214 Psychrometrický diagram je obecně nástrojem k výpočtu a zobrazení 
stavových změn vlhkého vzduchu při izobarických dějích. Kosoúhlý souřadnicový 
systém zobrazuje měrnou entalpii vlhkého vzduchu h [kJ/kgVzduchu] v závislosti na 
měrné vlhkosti vzduchu x [g/kgVzduchu] a další svázané psychrometrické veličiny stavu 
                                                           214 Lze srovnat např: Constanzo S., Cusumano A., Giaconia C., Giaconia G., Preservation of artistic heritage 

within the seat of the Chancellorship of the University of Pamermo, A proposal on a methodologx regarding 
an environmental investigation according to Italian Standards, c.d., s. 1855; aj. 
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vzduchu.215 Vlastní tepelně-vlhkostní chování vnitřního prostředí rotundy svaté 
Kateřiny ve Znojmě je zobrazeno v následujícím Mollierově h - x diagramu 
s vyznačenými oblastmi kritérií podle odborně uznaných standardů (Obr. 16).216 

 

███ Oblast tepelně-vlhkostního chování, kterou předpokládanou J. Červeňákem217 
 
███ Oblast tepelně-vlhkostního chování, kterou připouští Návštěvní řád románské rotundy ve Znojmě218 
 
███ Oblast tepelně-vlhkostního chování, kterou připouští M.BB.CC. 2001219 
 
███ Oblast tepelně-vlhkostního chování, kterou připouští UNI 1999 (secco) 220 
 
███ Oblast tepelně-vlhkostního chování, kterou připouští UNI 1999 (fresco) 221 
 –––– Oblast skutečného chování románské rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě, kde I, II, III, IV jsou roční období v roce (zima, jaro, léto, podzim) 

 Obr. 16. – Zobrazení tepelně-vlhkostního chování vnitřního prostředí v rotundě (h-x diagram) 
Roční průběh těchto teplot a vlhkostí je zobrazen ve výše uvedeném h-x 

diagramu, kde černá křivka představuje průměrné tepelně-vlhkostní stavy vzduchu 
                                                           215 Daniels K., Technika budov, příručka pro architekty a projektanty, c.d., s. 228-229; Lze srovnat: Chyský J., 

Vlhký vzduch, c.d., aj. 216 Lze srovnat: Hnilica O., Plášek J., Problematic of humidity degradation of plaster with indoor fresco 
decoration in Romanesque rotunda in Znojmo, In: Advanced Material Research, č. 649, 2013, s. 105-108. 217 Červenák J., Mikroklimatické podmínky ve Znojemské rotundě, In: Ciprian P. a kol., Znojemská rotunda ve 
světle vědeckého poznání, Sborník: Vědecká konference, c. d. s. 169. 218 Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, č. j. 6.472/97 ve věci NKP Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, stanovení 
provizorního režimu pro zpřístupnění národní kulturní památky ze dne 4. prosince 1997. 219 M.BB.CC. Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei 
musei, D.M. 10.5.2001, Supplemento ordinario alla G.U. n.244, 19 ottobre 2011. 220 UNI 10829, Beni di interesse storico artistico – Condizioni ambientali di conservazione – Misurazione ed 
analisi, Milano, 1999. 221 Tamtéž. 
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podle výše uvedených vztahů (1) a (2). Římskými číslicemi jsou označeny části 
ročního cyklu – I. zima, II. jaro, III. léto, IV. podzim. Celkově vyplněná oblast 
reprezentuje pole výskytu teplot a vlhkosti vzduchu v interiéru objektu rotundy 
s 98% mírou pravděpodobnosti. Podrobnou specifikací je srovnání s jednotlivými 
kriteriálními doporučeními, a to jak tuzemskými,222 tak i mezinárodními.223 Pouze cíp 
cyklické funkce vyjadřující chování vnitřního prostředí v zimním období (I.) nespadá 
do žádné zóny podle vybraných standardů, avšak tento nedostatek lze eliminovat 
systémem vytápění. 

Dílčí závěr 
Cílem grafického vyjádření experimentálního měření v Molliérově h-x 

diagramu je zobrazit průběh průměrného chování ročního cyklu a porovnat jej 
s oblastmi doporučovaných zón z hlediska kritérií optimálního prostředí. Výsledek 
ukazuje, že koncepce J. Červeňáka z roku 1996, kdy započalo kontinuální sledování 
vnitřního klimatu v objektu rotundy, je výrazně široký viz rozsah jím odhadované 
zóny. Obdobnou situaci je možné sledovat v rozsahu zóny, kterou doporučuje 
návštěvní řád rotundy, který z jeho zjištění vychází. Srovnáním s přísněji 
koncipovanými zahraničními standardy, které jsou uvedeny v UNI 1999, a to jak pro 
typ fresco či secco, bylo zjištěno blíže odpovídající krytí průměrného chování cyklu 
vnitřního prostředí objektu s odpovídajícím rozsahem hodnot. Avšak mimo zimní 
období. Toto je skutečnost, která může odpovídat geografické provenienci těchto 
standardů, kde mají zimy mírnější charakter. Tento nedostatek z hlediska pokrytí již 
lépe vystihuje standard stejného provenienčního původu, jak uvádí směrnice M. BB. 
CC. 2001. 
                                                           222 Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, č. j. 6.472/97 ve věci NKP Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, stanovení 

provizorního režimu pro zpřístupnění národní kulturní památky ze dne 4. prosince 1997. 223 D´Agostino V., Condizioni microclimatiche e di qualità dell aria negli ambienti museali, c.d.s. 71. 
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6. Numerická simulace 
 

Numerická simulace umožňuje na kalibrovaném matematicko-fyzikálním 
modelu v softwaru Building Simulation (BSim 2000) podle skutečně naměřených dat 
zjistit dopad okrajových podmínek na sledované parametry vnitřního prostředí 
v rotundě svaté Kateřiny ve Znojmě. 
Specifikace zvolené numerická simulace 

Zvolený výpočetní algoritmus založený na metodě tepelných a vlhkostních 
bilancí je algoritmizován v Dánském softwaru Building Simulation (BSim),224 který 
vytvořila společnost Danish Building and Urban Research. Základním vstupním 
parametrem výpočtu je podrobný 3D výpočetní model, který lze vytvořit přímo 
v grafickém prostředí softwaru BSim2000. Dále jsou pak ke každé konstrukci 
definovány tepelně-technické vlastnosti včetně jejich povrchové úpravy. Takto 
vytvořené objemy jsou následně sdruženy do jednotlivých výpočetních zón, ve 
kterých se podrobně definuje profil vytápění, větrání, pobytu osob apod. Při 
spuštění numerické simulace se vloží přesné místo stavby (GPS poloha + časové 
pásmo) a připojí se skutečná hodinová klimatická data. Během výpočtu software 
BSim řeší kvazistacionárně tepelně-vlhkostní bilanci v jednotlivých zónách podle 
rovnice (3) a (4) a to v časovém kroku kratším než je 30 vteřin. Výsledky simulace 
jsou pak číselně a graficky zobrazeny v hodinovém intervalu v průběhu celého roku 
a obsahují tepelné a vlhkostní zisky/ztráty v jednotlivých teplotních zónách. 

 

                                                           224 Danish Building Research Institute, Bsim User´s Guide -version 6.11.1.17, Danish Building Research Institute, 
Aalborg, 2011. 
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Tvzduchu= [Qpovrchů + Qoken + Qvzduchu + Qvětráním + Qslunce + Qvybavení] * [Σ(Apovrchů * Upovrchů) 
+ Σ(Aoken * Uoken) + Vvzduchu * ρvzduchu * cvzduchu * (nvenkovní + Σnzón)]-1 (3)))
χvzduchu= [Gzón + Gvětrání + Gzatížení] * [Vvzduchu * ρvzduchu * (nvenkovní + Σnzón)]-1 (4) )

Kde teplota vzduchu v zóně Tvzduchu [°C] je rovná průměrné teplotě tepelných 
zdrojů Q [W]. Rovnovážná vlhkost je počítána obdobným způsobem, kdy výsledek 
rovnovážné vlhkosti vzduchu χvzduchu [g/kg] v zóně je roven průměrnému množství 
vlhkosti vlhkostního zdroje G [g/s]. Podle skutečně naměřených hodnot v roce 2005 
byl kalibrován i numerický model v softwaru BSim2000. Rok 2005 byl zvolen jako 
reprezentativní z důvodu nejcelistvějšího souboru měření. Takto kalibrovaný 
numerický model v softwaru BSim v kombinaci s analýzou vlivů umožňuje vyjádření 
vlivu jednotlivých okrajových podmínek (např. vliv vytápění, větrání, osob atd.). 
Znalost vlivů těchto okrajových podmínek je nezbytná pro vytvoření požadovaného 
specifického klimatu uvnitř románské rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě.225 Výpočetní 
numerický model předmětné rotundy byl vytvořen přímo v grafickém prostředí 
softwaru BSim (Obr. 17). Protože software BSim verze 2000 neumožňuje tvorbu 
válcových ploch, bylo nutno aproximovat tvar rotundy mnohoúhelníkem - v tomto 
případě byl zvolen 8 úhelník, jehož shoda povrchu s válcem je 97,5 %. Při srovnání 
objemů je shoda přibližně 95,5 %. Simulační numerický model uvažuje při výpočtu 
rozdělení na dvě základní zóny. Konkrétně na zónu vlastního vnitřního prostoru 
objektu rotundy a zónu podstřešního prostoru. Příslušné fyzikální parametry jsou 
v modelu nadefinovány, jak pro příslušné zóny, tak i pro dělící složky modelu 
z hlediska materiálových charakteristik. Větraná zóna je vnitřní prostor a podstřeší 
a za zónu topení a osob je jen vlastní vnitřní prostor. Výpočetní bod pro každou zónu 
                                                           225 Hnilica O., Plášek J., Bsim Simulation of Indoor Climate of Romanesque Rotunda in Znojmo, In: Proceeding of 

CLIMA 2013, Praha:, 2013, s. 614-623. 
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je vždy v těžišti výpočetního elementu výpočetní sítě soustavy. 

Obr. 17. - Náhled výpočetního modelu rotundy v prostředí BSim verze 2000 
V numerickém modelu byly tepelně technické vlastnosti jednotlivých 

stavebních konstrukcí definovány přesně podle odstavce pojednávajícím 
o stavebních konstrukcích objektu románské rotundy ve Znojmě. Okrajové podmínky 
výpočtu byly definovány následovně: 

Přirozené větrání objemu rotundy (cca 300 m3) bylo zadáno celoročním 
číslem násobné výměny vzduchu n = 0,15 hour-1 (45 m3/hour). Tato hodnota byla 
zvolena po empirickém hodnocení při kalibrování numerického modelu. 

Elektrické podlahové vytápění o výkonu 3 kW v provozu od 40. týdne do 
10. týdne v simulovaném roce 2005. 

Vnitřní zdroj tepla a vlhkosti od 4 osob/hodinu, což je průměrná hodinová 
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návštěvnost rotundy v návštěvní sezóně (květen – září) a to v denní době od 9 – 
17 hodin. V numerické simulaci byl zadán tepelný výkon jednoho člověka 
q = 140 W/osobu s produkcí vodní páry m = 60g/hod. Simulace nezahrnuje situaci, 
kdy by návštěvníci do objektu vnášeli další vlhkost mokrým oděvem, neboť to 
neodpovídá většinové skutečnosti pro měřená a implementovaná data. Neboť to 
neodpovídá návštěvnímu řádu.226 

Validace numerické simulace a získané výsledky z numerické simulace jsou 
uvedeny v grafu (Obr. 13.) a tabulce (Tab. 5.) a porovnány se skutečně naměřenými 
hodnotami v roce 2005 uvnitř románské rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě. 

 

 Skutečně naměřená data v roce 2005 uvnitř románské rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě. 
 Výsledky získané z numerické simulace v softwaru BSim verze 2000. 

 Období kdy je románská rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě zpřístupněna návštěvníkům. 

 Období kdy je románská rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě vytápěna podlahovým vytápěním 

Obr. 18. - Porovnání výsledků z numerické simulace a skutečně naměřených hodnot pro testovaný rok 2005. 
                                                           226 Návštěvní řád zakazuje vstup do objektu rotundy za tzv. nepříznivých klimatických podmínek, ve většině 

případů právě za deštivého počasí. Tato situace by tudíž neodpovídala implementovaným datům tepelně-
vlhkostních charakteristik, podle nichž byl model kalibrován. 
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V numerické simulaci byla použita skutečně naměřená hodinová klimatická 
data z roku 2005 ve městě Brně - Tuřanech (vzdálenost 90 km od Znojma) 
a obsahovala informace o teplotě vzduchu, rosném bodu, relativní vlhkosti, měrné 
vlhkosti, přímé sluneční radiaci, difúzní radiaci, rychlosti, směru větru 
a atmosférickém tlaku. Časová diskretizace byla z důvodu konvergence zvolena na 
14 vteřin po celou dobu výpočtu. V grafu (Obr. 18.) je vynesen průběh teploty 
vzduchu T [°C] v interiéru rotundy, kdy plná čára zobrazuje skutečně naměřená data 
v roce 2005 a čárkovaná čára zobrazuje výsledky obdržené z numerické simulace ze 
softwaru BSim. Stejně tak je porovnán průběh relativní vlhkosti vzduchu RH [%], kde 
plná čára znázorňuje naměřený průběh relativní vlhkosti vzduchu v interiéru rotundy 
a čárkovaná čára ukazuje výsledky získané z numerické simulace. Výsledky jsou také 
porovnány číselně pro jednotlivé měsíce v roce v následující tabulce (Tab. 5). 
Tab. 5. – Komparace skutečně naměřených hodnot s výsledky z numerické simulace 

Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Real T 9,4 6,2 9,5 14,4 15,7 20,2 21,9 21,5 19,9 13,5 11,3 9,2 
BSim T 9,3 5,9 9,4 14,5 15,6 20,1 21,7 21,2 19,7 13,7 11,2 9,1 
Real RH 40 39 37 41 53 54 59 56 56 59 49 41 
BSim RH 41 40 37 42 54 55 59 56 56 59 48 40 

Real T [°C] Skutečně naměřené teploty vzduchu uvnitř rotundy v roce 2005. BSim T [°C] Teploty vzduchu získané z numerické simulace ze softwaru BSim. Real RH [%] Skutečně naměřené relativní vlhkosti vzduchu uvnitř rotundy v roce 2005. BSim RH [%] Relativní vlhkosti vzduchu získané z numerické simulace za softwaru BSim. 
V tabulce (Tab. 5) je vidět, že rozdíly mezi skutečně naměřenými hodnotami 

a teplotami vzduchu získanými z numerické simulace ze softwaru BSim nepřesahují 
rozdíl ±0,30 K. Podobně je tomu u relativní vlhkosti vzduchu, kdy rozdíl mezi 
skutečně naměřenými hodnotami a výsledky za simulace také nepřesahoval rozdíl 
±1,30 %. Tyto rozdíly mohou plynout z použitých klimatických dat, které byly 
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naměřeny v Brně a použity o 90 km jižněji jako vnější klimatické podmínky 
ve Znojmě. Tyto rozdíly jsou však přijatelné a lze tedy konstatovat, že numerický 
model románské rotundy sv. Kateřiny vytvořený v softwaru BSim2000 byl úspěšně 
validován. 

Analýza vlivů (Vliv sledovaných parametrů na vnitřní prostředí): Validovaný 
numerický model rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě byl využit k analýze vybraných 
vlivů. Analýza vlivů umožňuje numericky vyjádřit dopad jednotlivých vstupních 
okrajových podmínek na konečný výsledek numerické simulace. Mezi vybranými 
a testovanými okrajovými podmínkami byl vliv vytápění, větrání a počet osob. 

6.1. Vliv vytápění 
 

Vliv vytápění byl na validovaném numerickém modelu testován sérií 
7 numerických simulací a to způsobem, kdy se měnil tepelný výkon podlahového 
vytápění v intervalu 0 až 6 kW v krocích po 1 kW. Výchozím stavem byl tepelný 
výkon podlahového vytápění 3 kW. Výsledky jsou shrnuty v  tabulce (Tab. 6). 
Tab. 6. – Vliv podlahového vytápění na vnitřní klima rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě 

[kW] 0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW 
Změna teploty vzduchu ΔT [K] uvnitř rotundy (v průměru za testovaný rok). 
Mean ΔT -1,80 -1,40 -0,70 0,00 0,70 1,46 2,19 
Max ΔT * -5,10 -5,00 -2,50 0,00 2,60 5,11 7,64 
Změna relativní vlhkosti vzduch ΔRH [%] uvnitř rotundy (v průměru za testovaný rok) 
Mean ΔRH 5,74 4,12 1,48 0,00 -2,90 -4,70 -6,40 
Max ΔRH ** 30,3 17,9 8,17 0,00 -7,40 -13,6 -19,0 

* Největší změna teploty vzduchu ΔT [K] uvnitř rotundy nastala 365. den v roce. 
** Největší změna relativní vlhkosti vzduchu ΔRH [%] uvnitř rotundy nastala 67. den v roce. 
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Z tabulky (Tab. 6) vyplývá, že pokud by rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě nebyla 
vytápěna (stav do roku 1996), došlo by k průměrnému poklesu teploty vzduchu 
v interiéru o 1,80 K a k průměrnému nárůstu relativní vlhkosti o 5,74 %. Největší 
změna teploty vzduchu v interiéru by podle testovaného roku 2005 nastala 365. den 
v roce a to poklesem teploty o 5,10 K. Avšak největší nárůst relativní vlhkosti 
vzduchu o 30,3 % by nastal v 67. dni v testovaném roce. Což je 8. březen, který spadá 
ještě před návštěvní sezónu začínající květnem. V případě růstu dodaného tepla se 
v testovaném roce situace projevuje průměrným růstem teploty v jednotlivých 
krocích při růstu po 1 kW cca o 1 K a v maximech přibližně o 3,8 K. Změny relativní 
vlhkosti udává výpočet simulace, a to v průměru pokles cca o 3,5% a v maximálních 
hodnotách průměrně o 10%. 

Dílčí závěr: 
Testování vlivu vytápění má za cíl ukázat jeho dopad na změnu tepelně-

vlhkostní charakteristik vnitřního prostředí rotundy. Zásadní role vytápění je 
v zamezení poklesu pod limitní hodnoty tak, aby nedocházelo k namáhání nástěnné 
malby vlivem mrazu. Topná sezóna systémem temperování objektu by měla zajistit, 
aby teplota v interiéru neklesla přibližně pod 5 °C. Tabulka (Tab. 6) ukazuje vliv 
vytápění na vnitřní teplotu vzduchu v průměru 11 % a v diskrétních případech až 
30 % v topné sezóně (od 40. do 10. týdne v testovaném roce 2005). Vliv vytápění na 
relativní vlhkost vnitřního vzduchu v objektu rotundy je také pozitivní v průměru 
o 10 % a v diskrétních hodnotách až 56 %. Simulované výsledky vlivu vytápění 
ukazují, že řízení vnitřního prostředí tímto způsobem je významným faktorem při 
jeho úpravě v zimním období. 
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6.2. Vliv větrání 
 Podobně jako vliv vytápění byl na validovaném numerickém modelu rotundy 
testován také vliv větrání. Série 7 numerických simulací proběhla v intervalu 
násobné výměny 0,00 až 2,00 hod-1 (0 až 600 m3/hod). Jako výchozí stav byla vzata 
násobná výměna n = 0,15 hour-1 (45 m3/hod). 
Tab. 7. – Vliv přirozeného větrání rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě na její vnitřní klima 

[hod-1] 0,00 0,05 0,15 0,25 0,50 1,00 2,00 
[m3/hod] 0,00 15,0 45,0 75,0 150,0 300,0 600,0 

Změna teploty vzduchu ΔT [K] uvnitř rotundy (v průměru za testovaný rok) 
Mean ΔT 0,63 0,13 0,00 -0,16 -0,52 -1,09 -1,87 
Max ΔT * 0,75 0,49 0,00 -0,46 -1,50 -3,19 -5,57 
Změna relativní vlhkosti vzduch ΔRH [%] uvnitř rotundy (v průměru za testovaný rok) 
Mean ΔRH 36,2 1,90 0,00 -0,04 -0,76 -2,45 -5,07 
Max ΔRH ** 70,6 0,27 0,00 -0,76 -2,97 -6,90 -13,1 

* Největší změna teploty vzduchu ΔT [K] uvnitř rotundy nastala 365. den v roce. 
** Největší změna relativní vlhkosti vzduchu ΔRH [%] uvnitř rotundy nastala 365. den v roce. 
 

Z tabulky (Tab.7) je zřetelně vidět, že s rostoucí výměnou vzduchu klesá podle 
očekávání průměrná relativní vlhkost vzduchu RH [%] a největší teplotní a vlhkostní 
změna nastane 365. den v testovaném roce 2005. Z tabulky je vidět, že pokud by 
nedocházelo k výměně vzduchu větráním, došlo by k průměrnému vzestupu teploty 
vzduchu o 0,63 K a průměrnému nárůstu relativní vlhkosti o 36,2 %. Největší změna 
teploty v simulovaném roce byla o 0,73 K a relativní vlhkosti vzduchu až o 70,6 %. 
V případě růstu násobné výměny vzduchu v objemu objektu se v testovaném roce 
situace projevuje růstem teploty v jednotlivých krocích. Průměrně by byl za rok 
pokles cca o 0,7 K a v maximech průměrně o 2,1 K. V případě relativní vlhkosti 
simulace průměrně udává pokles v průměru o 1,6% a v maximech průměrně o 4,7 % 



 

75 
 

Dílčí závěr: 
Testování vlivu větrání ukázalo dopad na změnu tepelně-vlhkostních 

charakteristik vnitřního prostředí objektu rotundy. V případě, že by nedocházelo 
k žádné výměně vzduchu, znamenalo by to růst teploty cca o 4% a nárůst relativní 
vlhkosti vzduchu až o 67 %. Tabulka (Tab. 7) ukazuje vliv větrání na vnitřní teplotu 
vzduchu v průměru 2,6 % a v diskrétních případech o 4,3%. Vliv větrání na relativní 
vlhkost vnitřního vzduchu v objektu rotundy je v průměru o 4,2 % a v diskrétních 
hodnotách až 12,1 %. Situaci vnitřního prostředí lze upravovat větráním pouze za 
přirozené tendence výměny vzduchu infiltrací a teplotním rozdílem vzduchu mezi 
otvory ve zdivu (okna a dveře) a otvory v temeni kupole (malý profil otvoru), které se 
navíc nacházejí v prostoru podstřeší. Uvažované působení výměny vzduchu 
z hlediska modelu a skutečnosti je ve značně rozdílné situaci, která je daná těsností 
spár u výplní otvorů a prostoru podstřeší. 

6.3. Vliv osob 
 Posledním testovaným vlivem a často diskutovaným byl vliv osob - 
návštěvníků rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě. Pobyt osob je limitován podle 
návštěvního řádu rotundy227 (udává maximálně 10 osob za hodinu v trvání 
maximálně 15 minut).228 Pro simulaci výchozím počtem byla průměrná návštěvnost 
rotundy, která se podle prodaných vstupenek v návštěvní sezóně (květen – září) 
pohybuje kolem 4 osob/hodinu.229 Tepelný výkon jednoho člověka byl stanoven na 
hodnotu q = 140 W/osobu s produkcí vodní páry m = 60g/hod. 
                                                           227 Rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky, č. j. 6.472/97, c.d. s.1. 228 Změna návštěvnosti rotundy nastala v sezóně 2015, navýšení kapacity prohlídek bylo z důvodu vysokého 

počtu zájemců. Viz. kapitola: Návštěvní řád. 229 Počty prodaných vstupenek do objektu rotundy sleduje JMM ve Znojmě z důvodu statistického 
vyhodnocování návštěvnických jazykových skupin. Pro numerickou simulaci byla užita průměrná 
návštěvnost, která srovnává 15 min. prohlídku s maximálním počtem 10. osob do hodinového průměru. 
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Tab. 8. – Vliv návštěvnosti rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě na její vnitřní klima 
[osob/hod] 0 1 2 3 4 5 6 

Změna teploty vzduchu ΔT [K] uvnitř rotundy (v průměru za testovaný rok) 
Mean ΔT -0,18 -0,10 -0,07 -0,04 0,00 0,03 0,20 
Max ΔT * -0,50 -0,12 -0,08 -0,04 0,00 0,04 0,24 
Změna relativní vlhkosti vzduch ΔRH [%] uvnitř rotundy (v průměru za testovaný rok) 
Mean ΔRH -0,28 -0,23 -0,22 -0,11 0,00 0,11 0,63 
Max ΔRH ** -1,56 -0,18 -0,09 -0,05 0,00 0,05 0,11 

* Největší změna teploty vzduchu ΔT [K] uvnitř rotundy nastala 150. den v roce. 
** Největší změna relativní vlhkosti vzduchu ΔRH [%] uvnitř rotundy nastala 143. den v roce. 
 

Z tabulky (Tab. 8) vyplývá, že návštěvníci rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě 
zvyšují teplotu vzduchu v období návštěvní sezóny (květen - září) v průměru o 0,18 K 
a relativní vlhkost vzduchu o 0,28%. Největší změna podle výsledků z numerické 
simulace nastala u teploty ve 150. dni v roce a v případě vlhkosti to bylo o týden 
dříve, to je ve 143. dni v testovaném roce 2005. Obě největší změny podle 
testovaného roku vlivem osob dochází v průběhu měsíce května (23. a 30. květen). 
Simulace v předmětném roce ukazuje, že pokud se zvyšuje průměrný počet 
návštěvníků, pak nastane průměrná změna teploty v interiéru v průměru cca 
o 0,07 K a relativní vlhkost v průměru o 0,24%. Co se týká maximálních změn 
simulace, ukazuje se, že dojde v průměru o změnu teploty o 0,09 K a změnu relativní 
vlhkosti průměrně o 0,16%. 

Dílčí závěr: 
Obdobně, jako u předchozích případů je cílem testování vlivu osob ukázat, jak 

se projevují jeho změny v tepelně-vlhkostních charakteristikách. Případ, kdy by byla 
nulová návštěvnost v sezóně, klesla by průměrná roční teplota o 0,18 °C a také 
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průměrná roční relativní vlhkost vzduchu o 0,28 %. Naopak pokud by se návštěvnost 
zvýšila o polovinu mělo by to vliv na teplotu přibližně 1 % a na relativní vlhkost 0,5 % 
v ročním průměru. Vliv osob během návštěvnické sezóny (květen až září) ukazuje 
tabulka (Tab. 8). Lze vidět vliv osob na vnitřní teplotu vzduchu v průměru 0,8 % 
a v diskrétních případech až o 4,3 %. Vliv osob na relativní vlhkost vnitřního vzduchu 
v objektu rotundy je v průměru o 0,43 % a v diskrétních hodnotách až 0,96 %. 
Výpočet podle numerické situace testovaného roku ukazuje, že k největší změnám 
a to, jak teploty, tak i relativní vlhkosti vlivem návštěvníků dochází v prvním měsíci 
návštěvní sezóny. Výše uvedené zjištění dovoluje konstatovat, že testovaný vliv osob 
se jeví v zásadě jako nejméně významný. 
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7. Závěr 
 

Disertační práce vychází z dostupných informačních pramenů, zabývajícími se 
podobnými památkově chráněnými objekty jak u nás, tak v zahraničí. Porovnáním 
mnohaletého měření vnitřního prostředí v kopuli rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě 
s těmito dostupnými informačními zdroji slouží za východiska pro uvedená 
doporučení a hodnocení současného stavu. V první části naplnění cílů byla 
zpracována statistická analýza dlouhodobého experimentálního měření v interiéru 
objektu. V druhé části je metodou parametrické numerické simulace testován vliv 
vytápění, větrání a návštěvnosti rotundy. Tyto simulované vlivy mohou ovlivňovat 
rychlost degradace integrální nástěnné malby uvnitř předmětné rotundy, a proto 
jsou v disertační práci podrobně analyzovány. 

7.1. Závěr ze statistické analýzy 
 Experimentální měření tepelně – vlhkostních charakteristik vnitřního prostředí 
románské rotundy ve Znojmě bylo vyhodnoceno nástroji statistické analýzy: 
výpočtem hlavních statistických charakteristik, aproximaci funkcí, kumulativními 
četnostmi a Molliérovu h-x diagramu. Cílem použití statistické analýzy je 
charakterizovat chování vzduchu v interiéru během ročního cyklu a dále srovnat 
s kritérii prostředí preventivní konzervace nástěnné malby. 

 
Zhodnocení teploty vzduchu uvnitř rotundy 

Teplota vzduchu uvnitř rotundy se přibližně v 87 % kalendářního roku 
pohybuje v optimálním intervalu teplot (od 6°C do 26°C) podle odborně uznávaných 
kritérií tak, jak ukazují křivky kumulativní četnosti teploty vzduchu v grafu (Obr. 9.). 
Z tohoto grafu (Obr. 9.) také vyplývá zjištění, že v 9% výskytu se teplota vnitřního 
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vzduchu pohybuje pod minimální doporučenou teplotou vzduchu (ti,min = 6°C), což 
lze účinně ovlivnit vhodným provozem podlahového vytápění instalovaným 
v rotundě svaté Kateřiny ve Znojmě v roce 1996. Dalším poznatkem je zjištění, že 
přibližně v 5% roku teplota vzduchu uvnitř rotundy překračuje maximální 
doporučenou teplotu vzduchu (ti,max = 26°C), kterou nelze v současné době ovlivnit, 
protože zde není instalován systém strojního chlazení. Přirozené noční chlazení 
zvýšeným větráním rotundy není vhodné z hlediska velké teplotní změny na povrchu 
nástěnné malby.230 Což je také důvodem dbaní na důsledné zavírání dveří v rotundě, 
jak předepisuje návštěvní řád. 
Zhodnocení relativní vlhkosti vzduchu uvnitř rotundy 
 

Relativní vlhkost vzduchu se podle mnohaletého měření v kopuli rotundy 
svaté Kateřiny ve Znojmě pohybuje v intervalu 15% až 95%. Podle odborně 
uznávaných kritérií je vhodný rozsah relativní vlhkosti vzduchu od 40% do 70%. 
V tomto rozsahu se relativní vlhkost vzduchu uvnitř rotundy pohybuje v 70 % 
kalendářního roku. Ovlivnění nevhodného vnitřního prostředí z hlediska relativní 
vlhkosti vzduchu231 je bez strojního vzduchotechnického zařízení minimální. Lze však 
obecně doporučit následující zásady, které vycházejí z doporučení uvedeným již 
v návštěvním řádu rotundy. 

 Omezit návštěvnost rotundy v deštivém období roku, kdy mohou 
návštěvníci na svém oděvu vnášet vlhkost do objektu.232 

                                                           230 Kontrolu této fyzikální skutečnosti ve starším souboru dat ošetřovalo povrchové čidlo, viz. pozn. pod čarou 
č. 151 v této práci. Toto čidlo potvrzuje konstatovanou možnost tepelného šoku, což je také jedním z důvodů 
pokynů v návštěvním řádu doporučující důsledné zavírání dveří do objektu rotundy. 231 Němeček M., Bednář P., Sníží proudění vlhkost vzduchu v historickém interiéru?, In: VVI, Praha, č..4, 2003, 
s. 145-149. 232 Tato skutečnost je ve většině případů splněna díky pokynu v návštěvním řádu, který zapovězuje vstup do 
objektu rotundy za nepříznivých klimatických podmínek. Ve většině případů se toto označení kryje právě 
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Další nové doporučení, které jsou částečně zapracovány do péče a provozu objektu 
rotundy. 

 Upřednostnit suchý úklid uvnitř rotundy a dbát na co nejlepší vysušení 
podlahy při mokrém úklidu233. 

 Instalovat rohožku u vstupu do rotundy pro osušení bot a omezení 
přínosu nečistot do rotundy. 

 Umožnit aklimatizaci návštěvníků před vstupem do rotundy zejména 
v letním období, kdy v horkém letním počasí dochází k produkci potu 
a následnému odpaření v interiéru rotundy.234 

Hlavním doporučením při provozu rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě je plně 
respektovat návštěvní řád rotundy, který je v současnosti závazný. Nově zavedená 
zvýšená návštěvnost se nejeví jako zásadně problematická, avšak klade nároky na 
zvýšenou pozornost pracovníků JMM, sledujících aktuální stav vnitřního prostředí 
rotundy. Neposledním požadavkem pokynů pracovníkům JMM je také zachovávat 
přístup doporučovaných obecných pokynů při péči o nemovité kulturní dědictví.235 

                                                                                                                                                                      
s tímto typem počasí. 233 Obdobné doporučení např: Černý M., Němeček M., Mikrolima v historických interiérech, c d. s.11. 234 Toto doporučení je do značné míry problematické, neboť situace lokalizace rotundy nenavazuje na žádný krytý 
objekt, který by aklimatizaci umožnil. Zřízení blíže nespecifikované formy takového objektu by na druhé 
straně bylo v přímém rozporu s požadavky památkové péče na podobu a okolí předmětné rotundy. 235 Například lze srovnat: D.M. 10 Maggio, 2001: Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di 
funzionamento e sviluppo dei musei; aj. 
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7.2. Závěr z numerické simulace 
 Metodou parametrické numerické simulace na modelu románské rotundy ve 
Znojmě v softwaru BSim 2000 je naplněn cíl této práce a vyhodnocen vliv vytápění, 
větrání a návštěvnosti počtem osob. Simulace byla kalibrována se skutečně 
naměřenými daty uvnitř rotundy ve vybraném referenčním roce 2005. Předmětné 
vlivy jsou vyčísleny z řady numerických simulací, ve kterých je sledovaný parametr 
variabilně měněn v reálném intervalu vstupních hodnot. Numericky vyjádřené 
změny výsledků simulace lze dále srovnat s hodnotami optimálního prostředí podle 
odborně uznávanými kritérii236 pro parametry charakteristik prostředí pro 
nástěnnou malbu. Celkové výsledky z parametrické numerické simulace jsou shrnuty 
v následující tabulce Tab. 9. a podrobněji numericky vyjádřeny ve výše uvedených 
Tab. 6,7,8.  
Tab. 9. – Vliv testovaných účinků na vnitřní klima románské rotundy ve Znojmě, podíl účinku vlivu podle hodnot podle testovaného roku 2005. 

Testovaný vliv Charakteristiky vnitřního prostředí 
Teplota vzduchu Relativní vlhkost vzduchu 

Vytápění pozitivní (11 %) pozitivní (10 %) 
Větrání negativní (4 %) pozitivní (3 %) 

Návštěvnost osob pozitivní (1 %) negativní (0,5 %) 
 

Pozitivní vliv vytápění způsobuje růst teploty a pokles relativní vlhkosti 
vzduchu a to až o 10 %. Pozitivní efekt nastává také vlivem větrání, kdy relativní 
vlhkost vzduchu průměrně klesá o 3 %. Počet návštěvníků má kladný vliv na teplotu 
vzduchu v interiéru rotundy a způsobuje růst průměrně až o 1 %. Negativní účinek 
                                                           236  D´Agostino V., Condizioni microclimatiche e di qualità dell´aria negli ambienti museali, c.d. s. 71; 

Červenák Jan, Mikroklimatické podmínky ve Znojemské rotundě, In: Ciprian P. a kol., Znojemská rotunda ve 
světle vědeckého poznání, Sborník: Vědecká konference, c.d. s. 169; Rozhodnutí Ministerstva kultury České 
republiky, č. j. 6.472/97, c.d. s.1. 
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vlivu větrání způsobuje pokles teploty vzduchu v rotundě průměrně o 4 %. Zvyšující 
se počet návštěvníků způsobuje nežádoucí růst relativní vlhkosti vzduchu průměrně 
o 0,5 %. 

7.3. Teoretický závěr 
 Případové studie domácího i zahraničního původu, zaměřujících se na vnitřní 
prostředí historických staveb, poskytují výchozí rámec k přistoupení vlastní analýze 
vnitřního prostředí románské rotundy ve Znojmě. S použitím parametrické 
numerické simulace se nabízí nový pohled na problematiku vnitřního prostředí takto 
významného a exponovaného objektu, jímž rotunda sváté Kateřiny ve Znojmě 
bezesporu je. V numerické simulaci byly upravovány parametry prostředí tak, aby 
bylo možné sledovat jednotlivé vlivy vytápění, větrání a návštěvnosti na vnitřní klima 
objektu. Zhodnocení režimu pro zpřístupnění předmětné rotundy, daný provozním 
řádem,237 lze shledat jako vhodný, jak plyne z vyhodnocení dlouhodobého měření in 
situ. 

Zhodnocením teplotně-vlhkostního chování vnitřního klimatu během ročního 
cyklu bylo zjištěno, že v převážné většině je vnitřní prostředí objektu v požadovaném 
intervalu hodnot. Tyto jsou optimální dle daných kritérií pro dobrý stav nástěnné 
malby v objektu. Okolnosti a podstata stavební struktury rotundy jsou dané 
vzhledem k ní samé a památkové ochraně, jíž požívá. Nejsou adekvátní jakékoli 
zásahy, pokud by nebyly opodstatněně nezbytné. 

Historické klima rotundy je dáno celou existencí objektu a přirozeně reaguje 
na všechny změny, kterými objekt prochází. Historické klima má výrazný podíl na 
stav trhlin a mikrotrhlin, kterými objekt reaguje na změny ročního cyklu i jeho 
                                                           237 Rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky, č. j. 6.472/97, c.d. s. 1. 
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užívání. Změny dané koncepčním přístupem péče o rotundu, jak byla představena 
výše, vyvolává novou reakci stavebního objektu.  

7.4. Praktický závěr 
 Dodržování současného návštěvního řádu doplněného o úpravy, které jsou 
v části doporučení této práce společně s přímým sledováním stavebně-technického 
stavu památky (především stav střešní konstrukce) a jejího okolí (zeleň), se 
významným dílem odráží ve stavu zachování nástěnné malby národní kulturní 
památky románské rotundy sváté Kateřiny ve Znojmě. 

Definované kritéria současného návštěvního řádu jsou v bezpečném rozsahu 
hodnot, které splňují kritéria daná jak domácími, tak i zahraničními doporučeními. 
Klíčovou formulací, vycházející z návštěvního řádu je pokyn, kterým se řídí pracovníci 
JMM, a tím je zamezení vstupu do objektu rotundy za nepříznivých klimatických 
podmínek. Toto poměrně vágní pojmenování však bezpečně ošetřuje případné náhlé 
změny do ustáleného stavu vnitřního klimatu. Nutné je tedy zachovat doporučení 
návštěvního řádu a vyhnout se šokovým změnám vnitřního prostředí (± 5 °C).238 

7.5. Možnosti dalšího rozvoje a výzkumu 
 Památková péče je disciplínou, která je typická svým mezioborovým 
přesahem. V dnešní době je nutné, aby podle dostupného stavu poznání a možností, 
které nabízejí, byly nejvhodnější metody co nejkomplexněji aplikovány při péči 
                                                           238 Jedním z rizik pro nástěnnou malbu jsou šokové změny. Z hlediska celku si drží sama stavba zejména díky 

svým mohutným konstrukčním vlastnostem výraznou setrvačnost. A to přibližně 4 až 6 dní. Jak bylo 
poukázáno v článku autora této práce: Hnilica O., Vyšetření fázového útlumu v objektu románské rotundy ve 
Znojmě, In: Sborník příspěvků JUNIORSTAV 2011, 13, Brno, 2011, s. 21; tato skutečnost byla již dříve 
shodně vyslovena v příspěvku: Havlová J., Znojemská rotunda z hlediska stavební fyziky, In: Ciprian P. a kol., 
Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, Sborník vědecké konference, c. d. s. 166-8; více k tomuto 
vlastnímu jevu stavební fyziky např: Ficker T., Příručka stavební tepelné techniky, akustiky a denního 
osvětlení, Brno, 2004, s. 267. 
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o kulturní dědictví. Také tato disertační práce chce přispět svým dílem k ochraně 
tohoto vzácného dědictví, jak je demonstrováno na analýze vnitřního prostředí 
románské rotundy ve Znojmě. 

Další možností předmětné problematiky, která navazuje na představený 
přístup v této práci, může být rozšíření o verifikaci numerického modelu s dalšími 
vhodně vybranými softwary239 a tedy další potvrzení správnosti testovaných vlivů. 

Dalším přístupem k ochraně dané památky by mohla být možnost věnovat se 
doposud jen částečně zpracované problematice vyhodnocování vlivu osvětlení,240 či 
dalších otázek vázaných na hmotné aspekty památky.241 Mezi podmětné studie, jež 
se ještě podrobněji zaměřují na vnitřní prostředí objektu rotundy, by mohla být 
simulace proudění vnitřního vzduchu za pomoci CFD (Computional fluid dynamics) 
simulace, či širší perspektivu s přilehlým okolím simulace typu Coupled simulation. 
 

                                                           239 Například v německém softwaru WUFI, či dalších. 240 Vliv na tepelně-vlhkostní charakteristiky je minimální, neboť je zabráněno pronikání přímého slunečního 
záření a tak šokovému růstu teplotního gradientu v omítce s nástěnnou malbou. Vliv umělého osvětlení je 
minimální, neboť v interiéru je užito osvětlení vysokotlaké halogenidové výbojky. Lze srovnat: Neumann V., 
Měření osvětlení, In: Ciprian Pavel a kol., Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, Sborník: Vědecká 
konference, c.d. s. 170; celkově je problematika osvětlení obdobných typů objektů mnohem komplexnější viz: 
Bacci M., Cucci C., Role of light, In: Camuffo D., Fassina V., Havermans J. (eds.) Basic envviromental 
mechanisms Affecting Cultural Heritage, Understanding deterioration mechanicms of conservation purposes, 
c.d. s. 59-68. 241 Thickett D., Basic chemical mechanicms indoors In:Camuffo D., Fassina V., Havermans J. (eds.) Basic 
envviromental mechanisms Affecting Cultural Heritage, Understanding deterioration mechanicms of 
conservation purposes, c.d. s. 69-74. 
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99 

9. Seznam  
9.1. Seznam tabulek 

 
Tab. 1. Vybraná kritéria vhodného prostředí dle zahraničních doporučení pro nástěnné malby 
Tab. 2. Kritéria vhodného prostředí podle domácích doporučení pro objekt rotundy 
Tab. 3. Charakteristické hodnoty teplot vzduchu ti [°C] a relativních vlhkostí vzduchu φi [%]. 
Tab. 4. Spolehlivost vztahů (1) a (2) pro teplotu a relativní vlhkost vzduchu v rotundě 
Tab. 5. Komparace skutečně naměřených hodnot s výsledky z numerické simulace 
Tab. 6. Vliv podlahového vytápění na vnitřní klima rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě 
Tab. 7. Vliv přirozeného větrání rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě na její vnitřní klima 
Tab. 8. Vliv návštěvnosti rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě na její vnitřní klima 
Tab. 9. Vliv testovaných účinků na vnitřní klima románské rotundy ve Znojmě 

9.2. Seznam obrázků 
 
Obr. 1. Románská rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě. 
Obr. 2. Nástěnná malba v interiéru rotundy ve Znojmě, scéna zobrazující mytické povolání Přemysla Oráče, r. 1996 (dle Konečný L. J., 2005). 
Obr. 3. Románská rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě – síťový model (autor Vlček K., diplomová práce FAST VUT, 2008). 
Obr. 4. Pohled z rubu kopule na otvory v jejím temeni, r. 1999 (foto M. Vlček) 
Obr. 5. Konstrukce krovu rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě (foto podle Beránek J., 2006) 
Obr. 6. Smyčky topných kabelů podlahového vytápění v objektu rotundy 
Obr. 7 Schéma telemetrického měření  
Obr. 8. Půdorysné schéma rozmístění čidel 
Obr. 9. Oblasti optimálního prostředí pro nástěnné malby dle odborně 



 

100 

uznávaných kritérií vyznačené v Mollierově h-x diagramu podle Tab. 1. a 2 
Obr. 10. Schéma metodologie a členění kapitol 
Obr. 11. Graf průběhů vnitřní teploty vzduchu ti [°C] v interiéru rotundy 
Obr. 12. Graf průběhů relativní vlhkosti vzduchu φi [%] v interiéru rotundy 
Obr. 13. Průběh měrné vlhkosti vzduchu během průměrného kalendářního roku 
Obr. 14.   Graf kumulativní četnosti vnitřních teplot vzduchu měřených v rotundě 
Obr. 15. Graf kumulativní četnosti relativní vlhkosti vzduchu měřené v rotundě 
Obr. 16. Tepelně – vlhkostní chování vnitřního prostředí v rotundě (h – x diagram) 
Obr. 17.   Náhled výpočetního modelu rotundy v prostředí BSim verze 2000 
Obr. 18. Porovnání výsledků z numerické simulace a skutečně naměřených hodnot. 

9.3. Seznam obrázků v příloze 
 Obr. a. Půdorys románské rotundy ve Znojmě (Vlček K., diplom práce VUT FAST, 
2008) 
Obr. b. Řez románskou rotundou ve Znojmě (Vlček K., diplom práce VUT FAST, 2008) 
Obr. c. Pohledy na románskou rotundu ve Znojmě (Vlček K., 2008) 
Obr. d. Pohled na současná stav vnitřní nástěnné malby v kopuli (foto autor) 
Obr. e. Pohled na stav vnitřní nástěnné malby roku 1999 (foto Vlček M.) 
Obr. f. Pohled na stav vnitřní nástěnné malby po sejmutí přemaleb, stav k roku 1977 
(dle restaurátorské zprávy Alt, Martan) 
10.3. Vybrané grafy 
10.3.1. Optimální prostředí pro nástěnnou malbu (h-x diagram) 
10.3.2. Aproximované vnitřní prostředí v rotundě (h-x diagram) 
10.3.3. Průběh vybraných měření teploty vzduchu v rotundě (1998-2006) 
10.3.4. Průběh vybraných měření relativní vlhkosti vzduchu v rotundě (1998-2006) 
10.3.5. Kalibrace numerického modelu v softwaru BSim2000 



 

101 

10. Přílohy 
10.1. Architektura 

 
Obr. a. – Půdorys románské rotundy ve Znojmě, (Vlček K., diplomová práce FAST VUT,2008). 



 

102 

 
Obr. b. – Řez románské rotundy ve Znojmě, (Vlček K., diplomová práce FAST 

VUT,2008). 
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  Obr. c. – Pohledy na románskou rotundu ve Znojmě, (foto Vlček K., 2008). 
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10.2. Vnitřní nástěnná malba 
 

 
Obr. d. – Pohled na současný stav vnitřní nástěnné malby v rotundě (foto autor) 



 

105 

 
Obr. e. – Pohled na stav vnitřní nástěnné malby roku 1999 (foto Vlček M.) 
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Obr. f. – Pohled na stav vnitřní nástěnné malby po sejmutí přemaleb, stav k roku 

1977 (dle restaurátor. zprávy: Alt, Martan) 
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10.3. Vybrané grafy 
10.3.1. Optimální prostředí pro nástěnnou malbu (h-x diagram) 
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10.3.2. Aproximované vnitřní prostředí v rotundě (h-x diagram) 
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10.3.3. Průběh vybraných měření teploty vzduchu v rotundě (1998-2006) 
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10.3.4. Průběh vybraných měření relativní vlhkosti vzduchu v rotundě (1998-2006) 
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10.3.5. Kalibrace numerického modelu v softwaru BSim2000 
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