
Ing. Jaromír Augusta 
INSET s.r.o., Novákových 6, 180 00 Praha8 
Tel./fax: +420 266 311 414/266 3111 212, augusta.jaromir@inset.com 
 

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KOSTELA NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

VE SVATÉM JANU POD SKALOU 
 

Abstract 

 The Kostel sv. Jana Křtitele church in Svatý Jan pod Skalou was classed with the 

Program záchrany architektonického dědictví (Program of Preservation of Architecture 

Heritage) after many years of effort. Thus, financial means for the implementation of another 

– and crucial – stage, i. e. ensuring stability of the south face of the church including the cave, 

were provided. 

The complicated character of geological structure in the locality of the significant 

historical building was a reason for a number of repairs and construction modifications of the 

church construction in the past. The planned renovation of the church interiors with sufficient 

life span of the repaired areas requires ensuring the stability of the building.This will remove 

the causes of significant defects – mainly cracks in the building. A proposal for ensuring the 

stability of the church, processed several years ago, required a supplementary geological and 

partly also construction survey, as a condition for specification and completion of the 

consequential level of project documentation of the reconstruction works. 

 With respect to the requirement of the proposal for ensuring the stability of the church, 

supplementary survey works were carried out in the current stage. The aim of these works 

was to find detailed geological information and to verifiy the parametres of some parts of the 

structure. Construction diagnostics was a part of the explorative stage. This diagnostics was 

concentrated on clarifying the causes of the current defects of the church construction. A 

network of installed measurement points made it possible to carry out a continuous safety 

check while boring and restauration works were being carried out. 

 Due to time limitation of all works to six months some explorative works, e. g. drill 

holes, were designed so that they could be used in ensuring the stability of the building, too. 

 

1. ÚVOD 

Kostel Narození Sv. Jana Křtitele ve Sv.Janu pod Skalou byl po dlouholeté snaze 

zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví a tím byly zajištěny finanční 
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prostředky pro realizaci další, a to zcela  zásadní etapy - zajištění stability jižního průčelí 

kostela vč. jeskyně. 

Situování a založení stavby, dnes významné historické památky, v lokalitě 

s komplikovanou geologickou stavbou bylo již v minulosti příčinou řady poruch stavby a 

následných oprav a stavebních zásahů do konstrukce kostela. Pro představu uvádím 

zjednodušený chronologický přehled stavebního vývoje kostela. 

- 1657-1661 stavba kostela s klášterem, arch. Karel Lurago 

 - 1710 výměna valené zděné klenby za dřevěnou, arch. Kryštof Dienzenhofer 

 - 1895 (1859) zesílení zdí opěráky a opěrnou zdí ve spodní třetině výšky a zvýšení   

podlahy (odkazy na letopočet se střídají) 

 - 1974 provedení podchycení základů mikropilotovou stěnou - neúplné 

 - 1992 ztužení horizontálními táhly v úrovni římsy a cca v polovině výšky zdi 

Zásadním předpokladem k úspěchu plánovaného zrestaurování interiérů kostela je vyřešení 

statického zajištění přilehlých bloků travertinu za v bezprostředním okolí jižního průčelí a 

zesílení založení jižní části objektu. Tento přístup má  na zřeteli odstranění příčin četného 

výskytu významných  poruch - především trhlin v objektu a  tím vytvoří žádoucí podmínky 

k dosažení optimálního efektu oprav a jejich dostatečné životnosti. Před lety (v r. 1998) 

zpracovaný ideový návrh zajištění kostela požadoval doplňující geologický a částečně i 

stavební  průzkum jako podmínku pro zpřesnění a dopracování navazujícího stupně 

projektové dokumentace sanačních prací. 

 Návrh zajištění byl postupně v několika etapách dopracováván, až v r. 2006 doznal 

podoby DSP. Výchozí teorií o porušování kostela byly horizontální tlaky bloků 

travertinového masivu, ke kterému je kostel v podstatě přizděn. 

 
Obr. 1, Situační schéma (orientace k severu) 



Návrh zajištění byl tedy soustředěn do vybudování masivního horizontálního ztužení 

systému kostel-oddělené bloky travertinu-masivní travertin pomocí vějířů mikropilot. Autor 

návrhu si byl vědom nejistot vycházejících z nedostatečného průzkumu, proto byly součástí 

realizace zajišťovacích prací i práce průzkumné a diagnostické, jejichž výsledky sloužily ke 

zpřesnění modelu porušování kostela a úpravy zajištění. 

Proto byly provedeny doplňující průzkumné práce k získání podrobných informací o 

geologii a ověření parametrů některých částí stavební konstrukce. V průzkumné etapě byla 

zastoupena i stavební diagnostika, která byla zaměřena na osvětlení příčin stávajících defektů 

stavebního stavu kostela. Síť  instalovaných měřicích bodů umožňovala  průběžnou 

bezpečnostní kontrolu v průběhu provádění vlastních vrtných a sanačních prací. 

 

 

 2. PRŮZKUMNÉ A DIAGNOSTICKÉ PRÁCE 

 Vzhledem k lokalizaci stavby v CHKO a okolnosti, že travertinová kupa je CHPV, 

nebylo možné povést intenzivní vrtný průzkum. Geologická stavba byla proto převážně 

ověřována nepřímými geofyzikálními metodami, jejichž výsledky byly navázány na dva 

zrealizované geologické vrty JV 01 a 02, na ověřovací vrty základového zdiva a základové 

spáry a na horizontální vrty z kostela, které byly využity pro horizontální zajištění. Výsledky 

byly doplněny kamerovou dokumentací horizontálních vrtů. 

 Nejprve bylo provedeno podrobné geodetické zaměření vč. prostorového skenování. 

Souběžně byly osazeny monitorovací prvky, jejichž umístění bylo dáno požadavkem statika 

objektu. Jednalo se o měření na trhlinách, nivelační měření, měření náklonu jz. stěny kostela a 

tvarových deformací empory, kůru a roviny patek klenby hlavní lodi kostela. 

 Paralelně probíhaly i geofyzikální práce, které obsahovaly mikrogravimetrické měření, 

seismická tomografie, georadarový průzkum multielektrodové odporové profilování. 

Syntézou interpretací výsledků jednotlivých průzkumných metod, navázaných na realizované 

jádrové vrty a doplněním výsledků diagnostických sond (převážně jádrových vrtů) jsme 

získali podrobnou geologickou stavbu v podzákladí kostela, kláštera a jeskyně 

v inkriminované části lokality. 

 

 Diagnostickými pracemi byly ověřovány případné pohyby na trhlinách, a vzájemné 

posuny jednotlivých částí konstrukce. Dále byly ověřeny základové poměry v centrální části 

komplexu kostela a jeskyně, kde je zatížení soustředěno do základové spáry nosných pilířů. 

Pro ověření statického schématu konstrukce byly provedeny též ověřovací sondy do zdiva. 



 Průzkumnými a diagnostickými pracemi byly ověřeny mocnosti navážek a travertinu, 

tloušťky zdiva (často byl do zdiva zakomponován travertinový masiv) a jeho kvalita. 

Výsledkem byl podrobný geologický řez, který je uveden schematicky v obr. 2. 

 
Obr. 2, schématický geologický řez 

 Při průzkumu byla ověřena i mělká úroveň hpv, způsobená vývěrem minerálních vod, 

které se podílely na vzniku travertinové kupy (již bez narůstání) 

 Studiem archivních podkladů a jejich komplemenací s výsledky průzkumu a 

diagnostiky bylo zjištěno, že podchycení mikropilotami v r. 1974 bylo provedeno pouze u 

vnější obvodové zdi (v obr. 2 levá a v obr. 1 severozápadní a jihozápadní) a střední, která je 

subtilnější a zkombinovaná s travertinovým blokem podchycena není. 

 Proto byl model příčin porušování kostela upraven. K porušování dochází m.j. 

i vlivem neúnosného podloží, nerovnoměrným sedáním v základové spáře jihovýchodní 

stěny. Tím že sedají i oddělené travertinové bloky, dochází k jejich naklánění a následně 

horizontálním tlakům na subtilní stěnu kostela. 

 

 3. REALIZAČNÍ PRÁCE 

 Na základě zjištěných skutečností byly navrženy úpravy původního zajištění, které 

vzhledem k dosaženým výsledkům průzkumu statik akceptoval. 

 Horizontální prvky byly zredukovány na množství, které polohově stabilizuje 

travertinové bloky v současné poloze a spojuje tyto bloky v jeden celek. Sepnutí podlahy 

empory bylo provedeno samostatnými tyčovými táhly, čímž došlo k zajištění objektu 

odděleně od masivu travertinu (původní návrh předpokládal vzájemné propojení. Horizontální 

mikropiloty byly zrealizovány s hlavou v úrovni podlahy a byly doplněny tyčovými kotvami 



ve výškové úrovni +0,9m nad podlahou. Jihovýchodní stěna kostela a souběžná řada pilířů 

jeskyně byly navrženy ke stabilizaci pomocí tryskové injektáže sloupy ø 600mm v délce 11m 

(až do skalního podloží tvořeného diabasem). Přehled je uveden v obr. 3. 

 
Obr. 3, rozmístění zajišťovacích prvků 

 

 Když byl stanoven způsob a rozsah zajišťovacích prací, bylo nutné vyřešit 

technologická opatření, která by minimalizovala porušení travertinu a rozvoj poruch kostela 

při sanačních pracích. Protože uvedený travertin má velmi porézní strukturu a je značně 

křehký, dle výsledků laboratorních zkoušek má ø objemovou hmotnost 1800kg.m-3 

a ø pevnost v tlaku 2,5MPa, musel být vyřešen problém velikosti injektážích tlaků, napínacích 

sil kotev, a těsnění injektáže. Kvůli významnému prameništi bylo nutné vyřešit i chemické 

složení injektážích směsí a kontrolu rozptylu směsi ve skalním prostředí. Nemalý vliv také 

mělo omezené množství finančních prostředků. 

 

 Ve shodě se statikem, jsme nechtěli do konstrukce vnášet žádná druhotná zatížení. 

Proto byly tyčové kotvy předepnuty silou 10kN, aby bylo aktivováno plášťové tření na kořenu 

kotvy a její hlavici. Zhlaví kotev bylo řešeno jako trubková průchodka délky cca 1m s vnější 

navařenou šroubovicí. Byla umístěna v horní (značně porézní) partii travertinu 

kombinovaném se zdivem tloušťky do 200mm, a zalita cementovou směsí. Tím bylo 

dosaženo zvětšení roznášecí plochy a minimalizace tlaku na masiv. 

 



 Protože tryskové injektáže umožňují řízení prací pomocí vlastního monitoringu, bylo 

doplněno o sledování svislých deformací podchycovaných prvků. Sledování bylo prováděno 

pomocí strunových deformometrů kotvených do zdiva 0,5m nad podlahou (kam byly vrtány 

sloupy TI) a stropem. Měření bylo prováděno kontinuálně s 10minutovým intervalem 

ukládání hodnot. 

 

 Injektáží směs jsme, na základě výše uvedených skutečností, zvolili cementovou 

(C:V 2,5:1). Pro tento výběr hovořily hlavně nulové objemové změny. Tím jsme měli jistotu, 

že nedojde při hydrataci k poškození porézní struktury travertinu. Riziko nekontrolovatelného 

rozlití směsi a tím přímého ohrožení vodního režimu významného pramene – nejsilnější 

přirozené pramenné vývěry v CHKO Český kras – jsme výrazně snížili injektáží kořenů kotev 

a mikropilot do vrtu opatřeného rukávcem ze syntetické tkaniny (punčochou) typu C 50.002 

s velikostí ok 0,3mm. Tím byl zajištěn odtok přebytečné vody a urychlení hydratace injektáží 

směsi. Zároveň bylo zabráněno nekontrolovatelnému úniku injektáží směsi. 

 

 

4. ZÁVĚR 

Hlavní průzkumné a diagnostické práce proběhly v 06-08/2007, v září byla 

dopracována realizační dokumentace a od 10/2007 do poloviny 12/2007 bylo provedeno 

vlastní zajištění objektu, a to vč. dokončovacích prací (povrchové úpravy stěn a pokládka 

dlažby na podlaze empory – byla rozebrána kvůli usazení táhel a vrtání mikropilot v rozsahu 

cca 60m2). To vše proběhlo za plného provozu kostela. Omezen byl pouze vstup do jeskyně 

po dobu 1 víkendu při vrtání průzkumných a diagnostických vrtů. 

 

Z uvedeného je patrné, že při realizaci zajištění provozovaných objektů je možné 

provádět průzkumné práce a zajištění objektu v okamžité návaznosti, je-li daný jasný cíl prací 

a současně ochota zúčastněných stran přijmout riziko. To bylo pro objednatele eliminováno 

tím, že smluvním partnerem byl řešitel průzkumu a nikoliv zhotovitel. Kontrola sanace tak 

byla přímo v rukou statika a geotechnika, což umožnilo zjednodušení celého přípravného 

procesu vlastních zajišťovacích prací. Vstřícností a ochotou zúčastněných stran při přípravě 

zajištění a samotném průběhu prací byly vytvořeny podmínky pro vyloučení víceprací a tím i 

dodržení jak časového harmonogramu, tak i finančních limitů původního návrhu. 


