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Technická zpráva

Akce: Kostel Panny Marie Štípské

1. Úvod
Provozní pokyn pro ventilaci prostor kostela shrnuje veškeré možnosti zlepšení
stávajícího stavu mikroklimatu.
Pokyn vychází ze zkušeností našich předků, kdy většina kostelníků ( v kostelech)
či bidelníků ( v klášterech) měla vypracované pokyny ventilace i zateplení či zatahování
závěsů, kterými se řídili a případně je korigovali zpracovatelé nebo jejich následníci.
Proto i tento provozní pokyn je shrnutím základních možností ventilace a teprve
po zkušenostech v prvním roce provozu bude možné provést případné korekce.
Do těchto pokynů by měly být zaznamenávány všechny zkušenosti
provozovatele, takže tento pokyn bude tvořit prvních 10 listů provozní knihy řízené
ventilace i temperance.

Ze zkušeností by tam měly být zaznamenávány:
•

období kdy byl kostel temperován,

•

kdy byl kostel velmi zaplněný a jak reagovala ventilace

•

jak byly prostory odvětrány při použití různých ventilačních systémů

•

jaké byly teploty v kostele v zimním období

•

kdy vychladl a kdy se začala teplota v kostele na jaře zvyšovat na přijatelné
podmínky

•

jak byly provětrávány oratoří

•

jaké byly venkovní parametry vzduchu

•

zaznamenat vliv otevřené sanktusní věžičky

•

zaznamenat vliv otevřených benátských žalizií ve věži

•

zaznamenat dlouhodobé větrání dveřmi

•

zaznamenat stavební práce v kostele

•

zaznamenat malování, restaurování či jiné mokré procesy

•
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2. Provozní pokyn ventilace přes oratoře a sanktusní věžičku
Ventilační otvory pro komplexní ventilaci závěru presbyteria:
•

Do okenních otvorů budou osazeny okna s vysouvacími okénky 1-1, 1-4.

•

Ve stropě bočních oratoří budou osazeny nad ventilační otvory s klapkou 1-2,1-5.

•

Průlezové otvory 1-3,1-6

•

Sanktusní věžička 1-7

Zásady ventilace:
Zimní období:
Otvory 1-1, 1-4, 1-2, 1-5 otevírány v průběhu celého roku – v zimě po velkých
bohoslužbách na dobu cca 15 – 30 minut.
Při prudkých výrazných inverzích (tzn. při změně teploty o cca 10 a více stupňů) na
dobu cca 1hodiny.
Otvor 1-7 v zimě po velkých bohoslužbách na cca 1 hodinu (navrhované časové intervaly
lze upravit při sledování efektu ventilace – prosím zaznamenat!).
V přechodovém a letním období zvláště v horkých dnech ponechat trvale otevřené.
Ventilace v letním a podzimním období znamená hlavní akumulaci tepla do
kostela.
Sanktusní věžička 1-7 může být používána nezávisle na ventilační otvory v lodi kostela
pro odvětrání krovu lodi v návaznosti na otvory 5-1 až 5-5.
Toto odvětrání lze výrazně používat v návaznosti na ventilaci přes vikýřková okénka 9-1
až 9-4.
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3. Provozní pokyn ventilace ventilačkami v oknech
Zásady ventilace:
Křížová ventilace tzn.
•

Sever kruchta – jih presbyterium 2-3, 2-2

•

Sever presbyterium – jih kruchta 2-4, 2-1

Ventilace bude používána především v období nenulových venkovních teplot:
•

V zimním (kdy jsou teploty interiéru nižší než exteriéru), jarním období 2-3, 2-2

•

V letním (od července) 2-4, 2-1

Ventilace není výrazně závislá na venkovních podmínkách.
V letních obdobích, kdy je dlouhodobě externí teplota celodenně vyšší než teplota v interiéru
kostela.
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Otvory 4-1 a 4-2 budou používány především v období venkovních teplot nad 10°C.
Ventilace těmito otvory není výrazně závislá na venkovních podmínkách.
V letních obdobích, kdy je dlouhodobě externí teplota celodenně vyšší než teplota v interiéru
kostela.
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5 Provozní pokyn ventilace velkými otvory v klenbách
Velké otvory ventilační otvory ve vrcholu kleneb lodi i presbyteria mají na nástavci
osazenou klapku se servopohonem 5-1 až 5-5.
Zásady ventilace:
Zimní období:
Otvory 5-1 až 5-5 otevírány v průběhu celého roku – v zimě po velkých bohoslužbách
Otvory otvírat v zimě po velkých bohoslužbách na cca 0,5 hodiny (navrhované časové
intervaly lze upravit při sledování efektu ventilace – prosím zaznamenat!).
V přechodovém a letním období zvláště v horkých dnech ponechat trvale
otevřené.
Ventilace v letním a podzimním období znamená hlavní akumulaci tepla do
kostela.

6 Provozní pokyn ventilace malými otvory v klenbách
Ventilační (polyfunkční) otvory by měly být trvale průvzdušné, pouze průvzdušná plocha
by měla být v období od října do května redukována na cca 60% plochy.
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7 Provozní pokyn ventilace vikýřky
V přechodovém a letním období zvláště v horkých dnech ponechat trvale otevřené.

Ventilace v letním a podzimním období znamená hlavní akumulaci tepla do
kostela.
Sanktusní věžička 1-7 může být používána nezávisle na ventilační otvory v lodi kostela
pro odvětrání krovu lodi.
Toto odvětrání lze výrazně používat v návaznosti na ventilaci přes vikýřková okénka 9-1
až 9-4.

•

Obdobné opatření je vhodné i v sanktusce

8 Provozní pokyn ventilace větracího a vysoušecího
kanálu
Sezónní provozní opatření:
Pro zimní období (od konce října)
Osazení redukční clony na nasávací otvory do venkovního
větracího a vysoušecího kanálu (zůstává otevřena cca 1/3 profilu).
Kontrola koncového dílu dešťových svodů – čistící koš.
Kontrola vpustí v blízkosti kostela a jejich vyčištění.
Pro jarní období (do konce dubna)
Odklopit redukční clony ventilačního a vysoušecího kanálu.
Uložit na místo, kde jej na podzim najdeme.Kontrola vpustí v blízkosti
kostela a jejich vyčištění.
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9 Závěr
Režimové provozování prostor kostela zásadně ovlivní nejen vnitřní podmínky
mikroklimatu, ale i vlhkost vlastní stavby.
Proto je vhodné, aby se tímto problémem zabýval pověřený člověk, který si bude
vychovávat svého nástupce.
V případě, že si s touto regulační soustavou budou „hrát“ různí chytráci a všeumělcové
mohou celé stavbě způsobovat újmu nebo ji i zásadně poškodit.
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