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Abstrakt v českém jazyce 
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, historické stavby, specifické vnitřní prostředí, nejvhodnější vnitřní prostředí, fresková výzdoba, numerická simulace 

Abstract in English 
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. 
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1 ÚVOD 
Kulturní dědictví je nositelem souboru hodnot představujících 

v materiální či nemateriální podobě odkaz a svědectví o genezi a průběhu 
civilizace. Památková péče slouží k zachování stavu tohoto dědictví a jejího 
zkoumání, primárně se zaměřuje na péči o hmotnou složku tohoto dědictví. 
Také obor Pozemní stavby může přispět svým odborným přístupem k péči 
o zachování stavu tohoto dědictví. Tato práce navazuje na již dřívější 
spolupráci Ústavu Pozemních staveb, Stavební fakulty Vysokého učení 
technického v Brně a Jihomoravského muzea ve Znojmě. Také v tomto 
případě práce zaměřuje pozornost na objekt národní kulturní památky 
románské rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě. Objekt románské rotundy 
sv. Kateřiny ve Znojmě patří k našim nejvýznamnějším stavebním 
památkám. V interiéru rotundy se nachází integrální nástěnná malba 
freskového typu, nejpravděpodobněji z první poloviny 12. století. 

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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2 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 
2.1 HISTORICKÁ CENNOST STAVBY 

Jedním z nejstarších dochovaných objektů v České republice je 
bezesporu románská rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě. Románská rotunda ve 
Znojmě přímo souvisí se vznikem a rozvojem znojemského přemyslovského 
hradu, který se stal sídlem vedlejší větve vládnoucího rodu. Rotunda byla 
vystavěna jako knížecí kaple, doplněná o reprezentační nástěnnou malbu. 
Tento specifický objekt je ikonickou demonstrací autentických hodnot 
románského stavitelství, přičemž je také její integrální součástí slavná 
vnitřní fresková výzdoba. Vznik samotné stavební konstrukce je datován do 
11. století a většina odborníků se shoduje na dataci fresky k roku 1134, 
tento rok udává i rytý nápis, jenž byl druhotně v interiéru odkryt. Fresková 
nástěnná malba je v evropském kontextu významná především ve spojení 
sakrální a profánní ikonografie. Do poloviny 16. století rotunda sloužila jako 
sakrální stavba. Od konce 18. století přešla do soukromého vlastnictví. Po 
postavení pivovaru v jejím sousedství sloužila také jako chlév. Ve vlastnictví 
pivovaru v 19. století zde byla zřízena tančírna a nálevna. Obrat ve vnímání 
rotundy nastal až v druhé polovině 19. století, kdy ji dobové přístupy 
postupně začaly konzervovat a restaurovat, a to především její vnitřní 
nástěnnou malbu. V současnosti je objekt rotundy zpřístupněn veřejnosti 
jako součást programu expozic Jihomoravského muzea ve Znojmě. 
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2.2 STRUČNĚ O STAVEBNÍ KONSTRUKCI OBJEKTU ROTUNDY 
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. Mocnost nadzemního zdiva v lodi se pohybuje 
kolem 1100 mm a v apsidě 1000 mm a má charakter řádkového zdiva. 
Omítky tvořící podkladové vrstvy pro nástěnnou malbu tvoří dvě kvalitní 
omítkové vrstvy. V případě malířské výzdoby románské rotundy ve Znojmě 
se jedná o typ polo-freskovou techniku a to fresco-secco. 

2.3 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A VLIV NA FRESKOVOU VÝZDOBU 
Intervenční restaurování a preventivní konzervace jsou základními 

přístupy, které při péči o kulturní dědictví máme k dispozici a ty se 
samozřejmě týkají i ochrany nástěnných maleb. 

Preventivní konzervací a konzervací obecně je zachování daného 
stavu a toho je možné dosáhnout zejména vhodným prostředím. 

Analýza vhodného prostředí se týká především sledovaných 
parametrů: 

 vnitřní teploty vzduchu ti  [ °C ] 
 vnitřní relativní vlhkosti vzduchu φi  [ % ] 

Vnitřní klima objektu spolupůsobí jako systém v podstatě složený ze 
vzájemně se ovlivňujících subsystémů: 
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 - dynamický systém stavební konstrukce (daný především 
tepelnou kapacitou konstrukce zdiva) 
 - dynamický systém exponátů (v případě románské rotundy ve 
Znojmě jsou součástí vlastní stavební konstrukce, tvořící integrální části 
stěny) 
 - dynamický systém vzduchu 
“Poruchové” veličny 
 návštěníci 
 ostatní činnitelé 

2.4 VNITŘNÍ KLIMA ROMÁNSKÉ ROTUNDY VE ZNOJMĚ 
 Zájem o problematiku vnitřního klimatu románské rotundy ve 
Znojmě je dlouhodobý. Dřívější měření byla však jen krátkodobá a poskytla 
jen dílčí data. Se změnou započalo v září 1996 a to zkušebním režimem pro 
dlouhodobé měření podmínek vnitřního klimatu. Období zvýšeného zájmu 
o objekt rotundy vyvrcholil vědeckou konferencí 23.- 25. září 1996 ve 
Znojmě: „Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání“. Tematický 
záběr se týkal širokého spektra příspěvků, uměleckohistorických, 
přírodovědných a technických. Z nichž je zde nutné připomenut článek 
J. Havlové a J. Červenáka. Dosažený stav poznání posloužil za podkladový 
materiál pro vyjádření technologické laboratoře Státního ústavu památkové 
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péče, která stanovila podmínky pro provizorní návštěvnický režim, a to pro 
období květen až říjen roku 1998. 
Návštěvnický režim 
Kritéria pro provizorní návštěvnický režim byla specifikována následovně. 
Objekt smí navštívit maximálně deset osob během jedné hodiny, a to po 
dobu maximálně 15 minut. V objektu má být 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 %. 
Dalším důležitým kritériem je požadavek na zastavení přístupu návštěv za 
nepříznivých klimatických podmínek a důsledného zavírání dveří, zvláště za 
nepříznivých klimatických podmínek. Rok po zavedení provizorního 
návštěvnického režimu bylo shledáno, že je vyhovující, a proto se používá 
jako stálý a závazný. Nově od sezóny roku 2015 byly zavedeny prohlídky po 
půl hodině pro uspokojení poptávky návštěvníků. 
Měření klimatických dat v interiéru rotundy 
Od roku 1998 probíhá kontinuální měření tepelně-vlhkostními čidly 
Hanwell. Čidla měří a odesílají data po půlhodinových intervalech a jsou 
ukládány v řídící jednotce Architekt. Jednotky měřící teplotu a relativní 
vlhkost jsou značeny: exteriérové čidlo RH/T/S EXT, 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.  Měřící jednotou je i čidlo pro světlo. 
Označení čidel odpovídá jejich umístění v prostoru objektu podle 
přiloženého schématu (Obr. 1): 
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Obr. 1. Půdorysné schéma rozmístění čidel 

 

2.5 STANDARDIZAČNÍ RÁMEC – NORMY 
Evropské normy zaměřující se na péči o kulturní dědictví 

zpracovává komise CEN/TC 346–Conservation of Cultural Heritage 
(Zachování kulturního dědictví). 

Pro oblast této práce je nutné zmínit pracovní skupinu CEN/TC 
346/WG 7–Specifying and measuring Indoor/outdoor climate (Specifikace 
a měření vnitřního/vnějšího klimatu) a WG 4–Protection of collections 
(Ochrana sbírek). 

Z národních standardů je potřeba zmínit italské národní normy 
(UNI). Kontrétně UNI 10829: 1999, Beni di interesse storico artistico-
Condizioni ambientali di conservazione-Misurazione ed analisi (Díla 
uměleckého a historického zájmu – podmínky konzervace – měření 



 
 

9 

a analýza). Právě v této normě lze mimo jiné dohledat doporučené hodnoty 
(kritéria) prostředí, nejvhodnější pro optimální stav nástěnných maleb.  

 Jiné 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. Samozřejmě v odborné literatuře lze dohledat i další. 

Žádná ČSN ani jiný převzatý standard explicitně nedefinují 
vhodné charakteristiky vnitřního prostředí historických budov s integrální 
nástěnnou malbou. Je tedy nutné pracovat se zahraničními zdroji či 
doporučení jednotlivých odborníků. 

Kritéria charakteristik vhodného vnitřního prostředí 
Kritéria relativní vlhkosti a teploty, tzv. optimálního prostředí 

nejpříznivějšímu z hlediska preventivní konzervace nástěnných maleb. 
Shrnutí těch nejpodstatnějších je v tabulce Tab. 1. a kritéria doporučená 
přímo pro objekt románské rotundy ve Znojmě je v Tab. 2. a Obr. 2. 
Tab. 1 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 pro objekt románské rotundy 

Bibliografický zdroj Relativní vlhkost vzduchu Teplota vzduchu 
Červenák Jan 40% až 75% 5°C až 26°C 

Návštěvnický režim 45% až 65% více než 5°C 
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Obr. 2 Oblasti optimálního prostředí pro nástěnné malby dle odborně uznávaných 
kritérií vyznačené v Mollierově h-x diagramu. 

 
███ Oblast tepelně-vlhkostního chování, kterou předpokládal 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) 
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3 CÍL 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: 

3.1 SPECIFIKACE CÍLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE 
Pro dosažení výše uvedeného cíle disertační práce je nutno splnit 

tyto 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 skutečně naměřený dat 
z období 1997 až 2015 posoudit vhodnost převládajícího vnitřního 
prostředí v rotundě, a to s ohledem na doporučené parametry preventivní 
konzervace a případně tak syntézou výsledků navrhnout zlepšení provozu 
rotundy (Obr. 3). 

Předpokládané výsledky ze zvolených metod řešení jsou 
následující: 

Statistická analýza poskytne 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 umožní 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. 3 Metodologie řešení a struktura práce 

 
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 nalezení oblasti jejich 
výskytu. 
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5.1 HLAVNÍ STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 
Měřená data vnitřního prostředí v románské rotundě svaté Kateřiny 

ve Znojmě byla poskytnuta konzervátorským oddělením Jihomoravského 
muzea ve Znojmě. 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 simulací. Srovnání dat z jiných čidel ukazuje, že se 
neliší více jak ±0,5 ° C, což je hodnota přesnosti měření. Zjištění z přehledu 
hlavních statistických charakteristik je skutečnost, že většina hodnot se 
pohybuje v intervalech od 5 % do 95 %. Extrémy se objevují jen zřídka. 

5.2 APROXIMACE FUNKCÍ 
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. V níže uvedených vztazích (1) a (2) je 
aproximovaná teplota vzduchu v interiéru rotundy ti [°C]  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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Aproximovaný průběh funkce charakterizuje tepelně-vlhkostní profil 
vnitřního prostředí objektu a lze jej srovnat s analogickým profilem stavu 
exteriérového průběhu křivky. Tato metoda umožňuje sledovat trendy 
a očekávané chování vnitřního prostředí objektu během roku. 

5.3 KUMULATIVNÍ ČETNOSTI 
Teploty a relativní vlhkosti v interiéru rotundy 
Grafy představují kumulativní četnosti skutečně naměřených 

hodnot teploty vzduchu a relativní vlhkosti v interiéru rotundy čidlem 
kopule. Zobrazují procentuální výskyt teplot během sledovaného období let 
1997 až 2008. Šedá oblast v grafu (Obr. 4.) představuje optimální rozsah 
teplot <6°C; 26°C> a <40%; 70%> relativní vlhkosti vzduchu v interiéru 
rotundy podle odborně uznávaných kritérií tak, jak byly zvoleny autorem 
této práce podle specifikace, jak je uvádí výše uvedená odborná kritéria. 
Procentuální četnost výskytu teploty vzduchu ve sledovaném intervalu 
v interiéru rotundy zobrazuje strmost křivky. Grafy ukazují, že výrazná 
většina hodnot (některé sezóny až 80%) se pohybuje v oblasti rozmezí, 
které je vyhovující z hlediska konzervace nástěnné malby. 
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Obr. 4. Grafy kumulativních četností měřených vnitřních teplot a relativní 
vlhkosti vzduchu v rotundě 
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5.4 MOLLIÉRŮV H-X DIAGRAM 
Tepelně-vlhkostní chování vnitřního prostředí rotundy sv. Kateřiny 
ve Znojmě je zobrazeno v následujícím Mollierově h - x diagramu 
s vyznačenými oblastmi kritérií podle odborně uznaných standardů (Obr. 5). 
Obr. 5 Tepelně-vlhkostní chování vnitřního prostředí rotundy v Mollierově h-x 

diagramu s vyznačenými oblastmi podle odborně uznaných kritérií 

 
███ Oblast tepelně-vlhkostního chování, kterou předpokládal 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) 
–––– Oblast skutečného chování vnitřního prostředí románské rotundy, kde I, II, III, IV jsou roční období v roce (zima, jaro, léto, podzim) 
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6 NUMERICKÁ SIMULACE 
Zvolený výpočetní algoritmus založený na metodě tepelných 

a vlhkostních bilancích je algoritmizován v dánském softwaru Building 
Simulation (BSim 2000), (Obr. 6). 

Obr. 6 Náhled výpočetního modelu rotundy v prostředí BSim verze 2000. 

 
Analýza vlivů 
Validovaný numerický model rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě byl využit 
k analýze vybraných vlivů. Mezi vybranými a testovanými okrajovými 
podmínkami byl vliv vytápění, větrání a počet osob. 
Okrajové podmínky: 
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. 
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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 
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. 

6.1 VLIV VYTÁPĚNÍ 
Vliv vytápění byl na validovaném numerickém modelu testován 

sérií 7 numerických simulací 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. 3). Zásadní role vytápění spočívá v zamezení 
poklesu pod limitní hodnoty tak, aby nedocházelo k namáhání nástěnné 
malby vlivem mrazu. 
Tab. 3. – Vliv podlahového vytápění na vnitřní prostředí v rotundě 
[kW] 0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW 
Změna teploty vzduchu ΔT [K] uvnitř rotundy. 
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. 
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 
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Tabulka (Tab. 3) 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 v průměru o 10 % a v diskrétních hodnotách 
až 56 %.  

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), jak je níže zobrazeno (Tab. 4). 
Tab. 4. – Vliv přirozeného větrání rotundy 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. 
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. 
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 

 
Tabulka (Tab.4) ukazuje vliv větrání na vnitřní teplotu vzduchu 

v průměru 2,6 %. Vliv větrání na relativní vlhkost vnitřního vzduchu 
v objektu rotundy je v průměru o 4,2 %. Situaci vnitřního prostředí lze 
upravovat větráním pouze za přirozené tendence výměny vzduchu infiltrací 
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a teplotním rozdílem vzduchu mezi otvory ve zdivu (okna a dveře) a otvory 
v temeni kupole (malý profil otvoru). 

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 rotundy (udává maximálně 10 osob za hodinu v trvání 
maximálně 15 minut). Pro simulaci výchozího počtu byla průměrná 
návštěvnost rotundy, která se podle prodaných vstupenek v návštěvní 
sezóně (květen – září) pohybuje kolem 4 osob/hodinu. Tepelný výkon 
jednoho člověka byl stanoven na hodnotu q = 140 W/osobu s produkcí 
vodní páry m = 60g/hod. 
Tab. 5. – Vliv návštěvnosti rotundy na její vnitřní klima 
[osob/hod] 0 1 2 3 4 5 6 
Změna teploty vzduchu ΔT [K] uvnitř rotundy. 
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. 
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 

 
Simulace v předmětném roce ukazuje vliv osob během 

návštěvnické sezóny (květen až září). Podle tabulky (Tab. 5) lze vidět vliv 
osob na vnitřní teplotu vzduchu v průměru 0,8 % a na relativní vlhkost 
v průměru o 0,43 %. 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, 

zabývajících se podobnými památkově chráněnými objekty jak u nás, tak 
v zahraničí. S těmito dostupnými informačními zdroji je porovnáno 
mnohaleté měření vnitřního prostředí v kopuli rotundy svaté Kateřiny ve 
Znojmě a vychází z něj výše uvedené 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. 

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 je srovnat s kritérii prostředí 
preventivní konzervace nástěnné malby. 

Zhodnocení teploty vzduchu uvnitř rotundy 
Teplota vzduchu uvnitř rotundy se přibližně v 87 procentech 

kalendářního roku pohybuje v optimálním intervalu teplot (od 6°C do 26°C) 
podle odborně uznávaných kritérií. V 9% výskytu se teplota vnitřního 
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vzduchu pohybuje pod minimální doporučenou teplotou vzduchu (ti,min = 
6 °C). Přibližně v 5% procentech roku teplota vzduchu uvnitř rotundy 
překračuje maximální doporučenou teplotu vzduchu (ti,max = 26 °C). 

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 procentech kalendářního roku. Obecně lze 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. 

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 úklidu. 

- 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. 
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Hlavním doporučením při provozu rotundy svaté Kateřiny ve 
Znojmě je plně respektovat návštěvní řád rotundy, který je v současnosti 
závazný. 

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. 
Tab. 6. – Vliv testovaných účinků na vnitřní klima románské rotundy ve Znojmě 

Testovaný vliv Charakteristiky vnitřního prostředí 
Teplota vzduchu Relativní vlhkost vzduchu Vytápění Pozitivní (11%) Pozitivní (10%) 

Větrání Negativní (3%) Pozitivní (4%) 
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 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 %. 
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7.3 TEORETICKÝ PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE 
Na základě domácích i zahraničních případových studií, 

zaměřujících se na vnitřní prostředí historických staveb, bylo přistoupeno 
k 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, lze 
shledat jako přípustný, 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. 

7.4 PRAKTICKÝ PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE 
Primárně je doporučeno dodržování současného návštěvního řádu 

doplněného o úpravy, které jsou v části zhodnocení této práce společně 
s přímým sledováním stavebně-technického stavu památky (především stav 
střešní konstrukce) a jejího okolí (zeleň) se významným dílem odrazí ve 
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stavu zachování 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. 
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7.5 DALŠÍ MOŽNOSTI 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 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 softwary 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. 

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. 
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