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Úvod 

• Předmětem práce je historickostavební průzkum, popis poruch, příčin 
a návrh následné sanace evangelického kostela v Bystřici v 
Moravskoslezském kraji. Jedná se o  kostel v empírovém slohu slohu 
z počátku 19. století, jehož stavebně technický stav vykazuje zjevné 
poruchy. Kostel je ve vlastnictví Farního sboru Slezské církve 
evangelické a.v. v Bystřici. Využíván je rovněž farním sborem Luterské  
evangelické církve a.v.v České republice v Bystřici. 

 



 



 



Historie 

• Historicky patřila Bystřice do území Těšínského knížectví. Počátkem 16.století  bylo na 
Těšínsku přijato nové křesťanské učení Dr. Martina Luthera. Koncem 16. století bylo 
téměř celé Těšínsko luterské. První evangelický dřevěný kostel zde byl postaven roku 
1584. Během reformace došlo ale  k rekatolizování a roku 1654 byly protestanské kostely 
zabrány církevními komisemi včetně kostela v Bystřici.  

• Roku 1781 byla povolena císařem Josefem II. další tři křesťanská vyznání (Toleranční 
patent). Toleranční patent vyzvedl zbytky, zejména evangelického podzemního hnutí, 
z ilegality. Zabránil emigraci schopných a bohatých protestantů. Byl to krůček k nastolení 
náboženské svobody. Od té doby se mohly budovat budovy pro modlení. Tyto stavby ale 
nesměly mít zvony, věže, vchod přímo z ulice a žádné jiné znaky kostela. Založení 
evangelického sboru v Bystřici je spjato  s založením první bystřické školy. Roku 1782 byla 
v Bystřici postavena dřevěná stavba pro modlení, která byla schválená krajským 
hejtmanem Janem hr. Larischem. Luteránská obec, jejímž prvním pastorem byl Ondřej 
Pauliny z Uher, si ale na svůj zděný kostel  musela počkat až do roku 1811. Základní 
kámen byl položen 6. května 1811. Řízením stavebních prací se ujal Ing. Florián. Kostel byl 
dokončen a posvěcen 21. září 1817.  



Události v minulosti 

• 1821 až 1822 -  zhotoveny schody a dvě empory 

• 1824 - instalovány nové varhany 

• 1830 -  zahájeny práce s novým oltářem 

• 1849 až 1850 -  přistavěna zděná věž, která nahradila 
provizorní věž dřevěnou a zavěšeny dva zvony 

• 1860 -  zakoupen a zavěšen třetí zvon.  

• 1928 -  v kostele zaveden elektrický proud 

• 1930 až 1931 -  rekonstruován interiér i exteriér kostela. 
Nově byly uspořádány lavice a vybudována třetí empora 

• 1951 až 1957 -   elektrifikovány zvony 

• Na přelomu 60. 70. let 20. století proběhla generální 
rekonstrukce kostela 

 

• 1985 až 1986 - namontována druhá okna 

• 1969 -  nová omítka 

• 1971 až 1972 -  instalace naftových ohřívačů  

• 1979 až 1980 -  generální oprava varhan 

• 1981 až 1982 - oprava oplechování, nové hromosvody, 
oprava věžních hodin 

• 1991 -  vyměněna eternitové krytiny za plechovou krytinu  

• 1998 až 1999 -  v kostele instalováno plynové vytápění 

• 1999 -  opraven krov a naimpregnován proti červotoči 

• 2004 - oprava elektro instalace oltáře a jeho impregnace 
proti červotoči 

• 2011 -  opravena střešní krytina a  renovovány varhany 

 



 



Nesilové poruchy a příčiny 

Mezi nesilové patří rozpadající se pískovcový sokl a vlhkostní mapy na fasádě. Tyto poruchy jsou 
způsobeny: 

• Vzlínáním vody do úrovně výšky soklu. 

• Odstřikující vodou od betonového okapového chodníku na sokl. 

• Odpadávaní malty v dodatečně utěsněných spárách.  

• Nefunkční oplechování (okapničky) na venkovních parapetech, které se poškodilo pod vlivem váhy 
sněhu, což způsobuje, stékání vody z parapetu     po fasádě.  



Silové poruchy a příčiny 

Mezi silové patří porucha v obloucích v interiéru. To je způsobeno: 

• Přirozeným stárnutím dřevěné konstrukce krovu což redistribuuje 
napětí v konstrukci krovu – nedostatečné ztužení a uvolnění 
některých jeho prvků, kde krov drti vrchní část klenby, ve spodní časti 
a na krajích se tvoří tlačené trhliny. 

• Napadení krovu dřevokazným hmyzem.  

 



Silové poruchy a příčiny 

Další silové poruchy jsou patrny zejména na delších venkovních 
stranách objektu, kde se na fasádách tvoří trhliny. Tyto trhliny jsou 
vertikální, průběžné přes nad sebe umístěná okna. Dle geologického 
průzkumu, provedeném v blízké lokalitě, je  v zájmové oblasti kvartérní 
pokryv představován fluviálními sedimenty zastoupenými jílovitými 
zeminami a štěrky vyšší terasy. Mocnost fluviálních uloženi byla vrty 
ověřena v rozmezí 4,4 – 4,5 m. Přirozený geologický profil je shora 
ukončen vrstvou humózních hlín s drnem a lokálními navážkami. Trhliny 
jsou pravděpodobně způsobeny podmáčením základové spáry s 
následným sedáním. 

 



Zaznačení poruch 

 



Zaznačení poruch 



Zaznačení poruch  



Obrázek č.1 

Nesilové poruchy vzniklé vzlínáním 
vody, odstřikováním vody, porušenými 
okapničkami, odpadávaní malty v 
dodatečně utěsněných spárách viz. 
další fotky  



Obrázek č.2 

Odpadávaní malty 
v dodatečně 
utěsněných 
spárách  



Obrázek č.3 

Porušené 
okapničky  



Obrázek č.4 

Důsledek 
odstřikující vody  



Obrázek č.5 



Obrázek č.6 



Obrázek č. 7.1  

Nedokonalé 
spojení prvků  



Obrázek č. 7.2 

Oprava krovu z 
minulosti  



Obrázek č. 7.3 Uvolnění prvku krovu  



Sanace nesilových poruch 

• Obkopání betonového okapového chodníku a základu po celé jeho výšce kolem celého objektu. 
Na dno výkopu se umístí drenážní potrubí zabalené  do geotextílie, které bude odvádět vodu do 
dešťové kanalizace. Po obvodu základů se připevní nopová fólie, která bude ukončena nad 
terénem lištou    z pozinkovaného plechu. Následně bude výkop zasypán přírodním štěrkem frakce 
16 – 32 mm. 

• Zavedení chemické injektážní clony, jak z exteriéru, tak z interiéru minimálně ve dvou řadách, 
které zabraní vzlínání vody. Jelikož se jedná o starší objekt  s pravděpodobně vylouženým vápnem, 
jsou vhodné prostředky na silikátové bázi. 

• Oprava nebo výměna okapniček za nové a následná instalace na původní místo. 

 



Sanace nesilových poruch 

 



Sanace silových poruch 
 
• Jelikož dřevěná konstrukce krovu podléhá stárnutí i dřevokaznému hmyzu je nutno: 

1. Prohlédnout a vyhodnotit všechny prvky konstrukce krovu. 

2. Prvky značně poškozené vyměnit za nové a přes příložky připojit k stávajícím prvkům. 

3. Prvky, které neplní svou funkci (uvolněné spoje), zpevnit příložkami nebo svorníky. 

4. Všechny nové prvky ošetřit proti škůdcům a rovněž i celou konstrukci. Proto je nutno nejprve 
konstrukci vysušit horkým vzduchem a  následně aplikovat chemickou ochranu dřeva. 

 



Sanace silových poruch 
 
• Drenáž, která je již popsaná u nesilových poruch, lze zefektivnit tím, že jáma bude navíc 0,3 - 0,5 

m pod terénem zasypána drceným kamenivem frakce 8 – 12mm a oddělena od spodní vrstvy 
geotextilií.  

• Zesílit vnitřní klenební oblouky vloženou výztuží do drážek na líci klenby, následně odstranit 
narušené malty ve spárách zdiva a nově zaspárovat. 



Sanace silových poruch 
 
• Zděné stěny narušené svislými trhlinami, je nutné zpevnit před jejich dalším rozvojem tzv. 

„stehováním“. Přes trhlinu se z obou stran zdi osadí ocelové spony o průměru ∅ 14 mm až ∅ 25 
mm do předem vyvrtaných otvorů a drážek. Otvory sahají do hloubky 0,5 až 0,8 tloušťky zdi. 
Spony se umisťuji kolmo na trhlinu s přesahy minimálně 500 mm, vzdálenost spon se pohybuje 
v rozmezí 0,3 až 0,6m. Pro bezpečné roznášení zatížení do zdiva mají spony různou délku. Spony je 
třeba chránit krycí vrstvou cementové malty a následně překrýt omítkou před korozí.  

• Zatmelení všech trhlin epoxidovým nebo cementovým plnivem podle šířky trhlin, kdy injektáž 
trhlin do 4mm se provádí pryskyřicí s pojivem a trhliny nad 4 mm se zaplňují cementovou maltou. 

 



Sanace silových poruch 
 



• Děkuji za pozornost 

 


