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I. Lokalizace památky: 

Kraj: Pardubický 

Lokalita:     Chrudim

Objekt:      kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Bližší určení místa:       Resslovo náměstí

Parcela:      st. 173 

Evidenční číslo kulturní památky: 36413/6-789

II. Údaje o památce:  

 Datace: poslední úprava v druhé polovině 19. Stol. (1857)  

 Autor:  František Schmoranz st.

  

III. Údaje o akci:  

Vlastník památky: Římskokatolická farnost

 Objednatel: Inreco s.r.o., Ing. Petr Rohlíček

 Zhotovitel: BcA. Zdeněk Šmahel

Autor fotografií: BcA. Zdeněk Šmahel  

Doba zpracování:    leden 2019

Počet stran: 111

 Počet vyhotovení: 4 x tištěná podoba, + elektronická podoba  v souboru PDF.
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 Místo uložení restaurátorské dokumentace:  1x tištěná + 1x elektronická podoba- Národní
památkový  ústav,  územní  odborné  pracoviště  v  Pardubicích,  1x  tištěná+  1x  elektronická
podoba- Archiv objednatele (Inreco s.r.o.)  Dokumentace je chráněna ve smyslu zákona číslo
89/1990 sb. v úplném znění (autorský zákon) s tím, že právo k užití ve smyslu zákona číslo
20/1987  sb.  v  plném  znění  (o  památkové  péči)  má  Národní  památkový  ústav,  územní
odborné pracoviště v Pardubicích a vlastník památky. 

 

 IV. Historie památky - popis

Na východní straně chrudimského náměstí vévodí arciděkanský chrám Nanebevzetí Panny
Marie původně nazýván ý chrám sv. Salvátora. Svým západním průčelím uzavírá pozvolna
stoupající  dnešní  Resselovo  náměstí.  Je  výraznou  urbanistickou  dominantou  města,
pohledově akcentovanou z širokého krajinného okolí. Hlavní chrám, zasvěcený nanebevzetí
panny  Marie,  má  velice  staré  počátky.  Presbytář  kostela,  sloužící  původně  jako  kaple
sousedního země-panského hradu, vznikl snad ještě před založením Chrudimě jako města.
Vnější vzhled kostela se za staletí jeho existence podstatně změnil. Nejstarší zmínky o kostele
jsou z r. 1349. Trámy krovu byly tesány ze stromů, poražených v r. 1338 a stavba kostela,
započatá  presbytářem,  byla  dokončena  kolem  r.  1400,  podle  charakteru  kleneb bočních
pozdně gotických předsíní. V r. 1552 bylo přistavěno renesanční schodiště na literátský kůr,
V 17.století byl barokizován vstupní portál a v 18.století byly opakovaně upravovány věže a
okolí hlavního vstupu do kostela. K zásadním stavebním úpravám kostela došlo  po  ničivém
požáru r. 1850. Kostelní věže byly sice od počátku dvě, ale každá z nich měla jiný tvar i výšku.
Z čelního pohledu na kostel levá věž se jmenuje Černá, pravá věž se nazývá Trubačka. Stav
této  věže  byl  trvale  špatný.  V  dubnu  1630  se  probořila  podlaha  trubačova  bytu,  kde  v
troskách nalezla smrt trubačova manželka. V květnu roku 1702 do této věže uhodilo a obě
věže shořely i s kostelním krovem až po presbytář. Po opravě byly obě věže stejně vysoké s
cibulovou střechou. V roce 1727 byl zřízen před kostelem schodišťový parapet se sochami
svatých. Když v roce 1740 shodila vichřice vrch jižní věže, byl při opravě přimalován na štít
mezi věže obraz Salvátora s paprskovou svatozáří. V tomto stavu vytrval hlavní kostel až do
roku 1850, kdy dne 22. února v prudké bouři udeřilo opět do jižní věže, jejíž střecha shořela a
sesula se.  Věž pak byla opatřena střechou ve formě nízkého jehlanu a v roce 1851 byla
stejným způsobem upravena i věž druhá. 1

Hlavní chrám 20.stol.

Oprava kostela byla roku 1857 svěřena Františku Schmoranzovi. To byla také poslední práce
na vnějšku kostela, který tak dostal podobu, v níž jej známe i dnes.  Pod vedením Františka
Schmoranze  byl kostel po r. 1856 silně regotizován. Přestavěny byly obě věže a strženy byly
barokní  úpravy  hlavního  portálu  a  prostranství  před  ním.   Nově  komponováno  včetně

1 SHP- Fr. Václavík
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ikonografie sochařské výzdoby bylo celé západní průčelí. Strženo bylo renesanční schodiště
literátského kůru a přestavěny byly částečně obě předsíně. Přidány byly nové opěráky ke
zdem bočních lodí a upraveny byly oba přístavky k presbytáři. Popis nové výzdoby kostela,
která byla zadána akademickému sochaři Jindřichu Čapkovi (JČ). Popis tympanonu, velkého
centrálního okna, provedení mezivěžní plochy.2 Rok 1873 – přestavba děkanského chrámu
zahájena v červnu a pozastavena v druhé polovině listopadu pro mrazy. Nové zesilující zdi a
pilíře jsou vyvedeny 9 a 10 stop nad dláždění kolem kostela. Byl odstraněn parapet. 3 Přijaty
návrhy sochaře Čapka, kamenické práce přijal Rudolf Zábranský. Restaurační práce pokročily
na obou věžích až nad římsu prvního poschodí (druhou od země). Zároveň se pracovalo na
vnitřní  úpravě chrámové předsíně při  hlavním portálu.  Přímo na portálu pak pracuje pan
Zábranský ve Škrovádě. Tympanon zhotovuje pan Jindřich Čapek.4

JČ.  Jindřich Čapek

2 Vincenc Florián - Pozůstalost Vincence Floriána SOkA CR Inv. č. 44, Děkanský kostel

3 Posel z východních Čech 1874, č. 1, 3. 1. 1874, s. 3.

4 Posel z východních Čech 1874, č. 8, 18. 4. 1874, s. 3.
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V.  Restaurátorský průzkum 

Na objektu Arciděkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi byla v minulosti
provedena řada průzkumů. Pro účely záchrany fasády kostela N.P.M. v Chrudimi v roce 2008
provedla  restaurátorský  průzkum  RNDr.  Milena  Nečásková,  akad.  mal..  Chemicko-
technologický průzkum kamenných prvků s pozůstatky barevnosti vyhodnocovala ze dvou
odebraných  vzorků  Dorothea  Pechová. „Vzorek.  č.  21  oranžová  z fragmentu  náhrobního
kamene na severní  přístavbě a č. 22 – červená z fragmentu náhrobního kamene (fiála) na
severní přístavbě – u obou vzorků je na kameni červená barevná vrstva obsahující železitou
hlinku s hlinitokřemičitými podíly ve vápenném pojivu“. Doc. Mgr. Richard Přikryl, Dr., Ing.
Jiřina  Přikrylová  -  odběry vzorků kamene na vytypovaných  místech fasády  -  petrologický
rozbor (Jemnozrnný křemenný pískovec). Z hlediska vodorozpustných solí obsahu se jedná o
materiály s převážně nízkým obsahem solí, v jednom případě (vzorek S0863/20) s vysokým
obsahem  chloridů,  ve  dvou  případech  se  zvýšeným  obsahem síranů  (vzorky  S0863/17  a
S0863/18), ve třech případech se zvýšeným obsahem dusičnanů (vzorky S0863/8, S0863/17 a
S0863/18) a v jednom případě s vysokým obsahem dusičnanů (vzorek S0863/11).Ing. Pavel
Šťastný  provedl  vlhkostní  průzkum.  (WATREX   Praha,  s.r.o.)  Naměřené výsledky vzorků
vykazují  nízké  zavlhčení,  odpovídající  nejvýše  čtvrtinové nasycení  pórů  vodou.  Naměřená
vlhkost  materiálu  není  natolik  vysoká,  aby  vyžadovala  zásah.  Zavlhčení  v interiéru  je
způsobeno  prolínáním  vody  zdivem  presbytáře.  Presbytář  je  na  fasádě  pravidelně
provlhčován stékající  dešťovou vodou. Příčinou zavlhčení je vzlínání, zatékání po fasádě a
spolu s ním i  zasolení  zdiva.   Ing.  Pavel  Šťastný  (INRECO s.r.o.)  pomyslně rozdělil  fasádu
kostela na tzv. úseky. Západní průčelí je označené písmenem G + S.a J. průčelí věží.  

Aktualizace stávajícího průzkumu

Restaurátorský  průzkum byl  zacílen na  aktuální  stav  kamenných prvků a nejpoškozenější
partie kostela.  Byla  provedena podrobná fotodokumentace z plošiny a  ze střechy kostela
hlavní lodi. Vizuální průzkum shledal na povrchu kamene biologické depozity (mech, lišejník),
prach, koroze hran, místy dochází k zvětrávání kamene. Zvláště ve srážkových stínech, kde
dochází k tvorbě černých krust. Popraskané a vydrolené spáry. Velký problém jsou kovové
závlače, trny a výztuže ukotvené přímo do pískovce!

Cílem  průzkumu  bylo  zmapování  dochovaných  barevných  polychromií  a  posouzení
závažnosti  statické  lability  zdobných  prvků  (figurálních  plastik,  baldachýnů,  pískovcového
kříže na vrcholovém štítu hlavní lodi, zdobných prvků „kytek - růžic“ na opěrných pilastrech
západního průčelí, okenních kružeb, profilace říms, fiál vstupního portálu, atp.

Schodiště  západního  průčelí  je  poskládáno  z  žulových  kvádrů.  Celkově  je  oddělené  od
pískovcového průčelí mezerou o tloušťce v rozmezí cca 8-13cm.
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Zdicí materiál

Obvodové  zdivo  je  vyzděno  převážně  z  pískovcových  kvádrů.  Zdicím  materiálem  je
střednězrnný  pískovec  s křemitým  tmelem  lokalita  Škrovád.  Ložná  malta  původního
lomového zdiva  je  vápenná,  velmi  slabě  hlinitá.  Kvádry  jsou  ve  spáře  lokálně  proložené
břidlicí.  Pozdější  vysprávky  provedeny vápennou maltou.  Opravy  spárování  ve  20.  století
prováděny  lokálně  cementovou  maltou.  Omítky  fasády  jsou  poškozené,  bez  nátěrů.  Na
jihovýchodní straně věže je pod opadanou omítkou cihlové zdivo- pozůstatky barokní věže.
Havarijní stav.

Novodobé „provizorní opravy“

Například  dodatečné  zajištění  vitráží  chrámového  okna  západního  průčelí  vyspraveno
neodborně a nevhodnou spárovací maltou, která praská a odlupuje se. Opětovné vychýlení
vitráží.

Sochařská výzdoba - figurální

Ježíš Kristus ve výklenku vrcholového štítu západního průčelí kostela. Sv. Marek, sv. Jan, sv.
Lukáš,  sv.  Matouš ve výklencích pod baldachýny západního průčelí  kostela.  Sochy jsou v
relativně v dobrém stavu, bez statického poškození.  Zadní strana soch je přizděna k výklenku
tak, aby voda volně odtékala. Kombinace poškození: biologické depozity, tmavé krusty, ptačí
exkrementy.  Černá  krusta:  Na  exponovaných  místech  na  rukou,  chodidlech,  soklu  a  na
baldachýnech.  Ptačí  exkrementy:  bílé  barvy  na  hlavě  a  ramenou,  draperii,  na  rukou.
Biologické depozity: Na exponovaných místech (severní strany).

Sochařská výzdoba – ornamentální 

Fiály  vimperku,  kraby  na  profilovaných  římsách  vimperku,  kytky-růžice  na  opěrných
pilastrech, baldachýny nad sochami. Statické poškození polygonálních sloupků všech růžic na
opěrných pilastrech západního průčelí.  Kombinace poškození:  biologické depozity,  tmavé
krusty, ptačí exkrementy. Černá krusta: Na exponovaných místech. Biologické depozity: Na
exponovaných místech.

Profilované římsy,  profilované sloupky a kružby oken

Kombinace poškození: biologické depozity, tmavé krusty, ptačí exkrementy. Černá krusta: Na
exponovaných místech. Biologické depozity: Na exponovaných místech.

Polychromie

Datace  „1876  K.  ZÁBRANSKÝ  PRACOVAL“  s  fragmenty  červené  polychromie  na  vrcholu
lomeného  oblouku  centrálního  chrámového  okna  západního  průčelí.  Kříže  po  vnitřních
stranách vstupního portálu. Ciferníky hodin s červenou polychromií (vnitřní a vnější rýhy -
pásky kruhů), druhotně černá barva na pískovci ciferníků hodin.
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Zlacení

Číslice  a  hroty  ručiček  hodin.  Bude  zvlášť  zpracováno  v restaurátorském  záměru,  není
předmětem této zprávy.

 VI. Restaurátorský záměr 

  Cílem  prací  je  přispět  provedením  nutných  restaurátorských  a  konzervačních  prací  ke
zlepšení  současného  stavu  památky,  k  její  celkové  rehabilitaci  při  zachování  jejích
historických, kulturních a uměleckořemeslných hodnot.  

Hlavní  vstupní  schodiště  do  kostela  NPM  v Chrudimi  je  podle  katastrální  mapy  součástí
pozemku s celým náměstím, které je v majetku Města Chrudim, a pravděpodobně tedy není
v majetku vlastníka kostela  a investora stavby – ŘK farnosti (viz  katastrální  mapa).  Proto
hlavní schodiště zatím nebude součástí projektu a není tedy ani součástí restaurátorského
záměru. Jediná úprava,  kterou navrhuji  provést,  je  utěsnění  spáry mezi  soklem kostela a
schodištěm,  aby  nedocházelo  k  nezatékání  vody  a  po  jejím  zmrznutí  nedošlo  k dalšímu
odtlačování schodiště směrem od budovy.

V případě rozšíření požadavku na restaurování žulových schodů budou jednotlivé kamenné
bloky schodů uvolněny, očíslovány – dokumentace a demontovány. Opěrný pískovcový sokl
je taktéž vysunutý od zdiva kostela. Bude nezbytné provést obdobná opatření – demontáž.
V průběhu restaurování se ukáže, bude-li zapotřebí provést statické zajištění podloží.

Boční schodiště před vstupem do jižní věže na jižním průčelí, je součástí restaurování. Boční
kamenné schodiště je relativně v dobrém stavu a není nutné provádět demontáž. Nejsou na
schodišti viditelné kovové spojovací prvky.

Nejvýraznější poškození jsou patrná v okolí spojovacích kramlí a konstrukčních trnů. Kámen
je  v  těchto  místech  hloubkově  popraskaný,  některé  části  chybí.  Navrhuji  vytvoření
kamenných kopií poškozených sloupků růžic a okenních sloupků.

Průzkum provedený z plošiny na západním průčelí  kostela N.P.M. v Chrudimi  na povrchu
kamene  odhalil  starší  povrchovou  úpravu  na  ploše  kamene  ciferníku  hodin  –  /černá/,
v rytých   kruzích  hodin-/červené/  linky.  Zlacené  číslice  s  hroty  ručiček  hodin.  Fragmenty
/červené/ v nápisu štítu na hrotu lomeného oblouku chrámového okna „ 1876 R. ZÁBRANSKÝ
PRACOVAL“.  Ryté křížky řeckého typu na protilehlých stranách vstupního portálu /červená/.

V případě čištění chemickou pastou je nutné povrch důkladně omýt vodou, čímž by
mohlo dojít k značnému promočení fasády a hrozí proniknutí vody provizorními skleněnými
výplněmi, nebo naleptání vitráží čistící pastou rozpuštěnou ve vodě. Po použití čistící pasty
ve vyšších partiích je nutné omýt celou fasádu až dolů. Použitím abrazivní metody (např. JOS
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technologie) bude docíleno obdobných výsledků a eliminuje se výrazné zavlhčování fasády,
zatékání do interiéru a poškození vitráží. U abrazivního čištění je nutné ochránit vitráže před
poškozením.

1) Restaurování omítnutých ploch  

Revize omítek

V rozsahu zadání jsou omítky na fasádách pouze na čtyřech místech.

1) na S průčelí S věže v úrovni 4. NP

 2) na V průčelí S věže v úrovni 5. NP 

 3) na V průčelí J věže v úrovni 4. a 5. NP  (Doporučuji provést 100% rekonstrukci)

4) na malém opěráku u schodišťové věžičky nad střechou S boční  lodi  (Doporučuji  provést  100%
rekonstrukci)

Bude  provedena  kontrola  soudržnosti  omítkových  vrstev  a  rozpadající  se,  nebo
hloubkově  uvolněné  omítky  budou  odstraněny.  Otevřeny  proškrábáním  budou  spáry
lomového zdiva a zdiva z nepravidelných kvádrů a bude odsán prach ze spár.  Po té bude
provedeno čištění. Očištění odhalí skutečný stav povrchu, včetně druhotných vysprávek. Ty
budou  jednotlivě  vyhodnoceny  a  nevyhovující  plomby  odstraněny.  Zároveň  budou
odstraněny zbytky spárovacích výplní.  Bude provedeno čištění regulovaným proudem páry.
Vyčištění spár a dutin regulovaným proudem vzduchu.

Trhliny

Trhliny  budou  injektáží  zpevněny.  Použit  lze  plastifikovaný  organo-křemičitý  prostředek.
Praskliny budou injektovány směsí na bázi směsného hydraulického vápenného pojiva.  Po
zpevnění bude provedena injektáž odpojených ploch a dotmelení náběhů omítek na fasádu. 

Konsolidace

Ponechané starší omítky budou očištěny a dle potřeby ošetřeny proti biologickému napadení
a zpevněny impregnací organokřemičitým hydrofilním prostředkem. Zpevňovací  roztok na
bázi organo-křemičitanů bude aplikován celoplošně, na místech zasažených výraznou korozí
kamene, opakovaně ve vyšší intenzitě, popřípadě infuzním napouštěním. 
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Odsolení omítek

Na  západním  průčelí  doporučuji  provést  odsolení  zdiva  buničitými  zábaly  v soklových
partiích,  aby  se  snížila  koncentrace  dusičnanů  v kameni  a  zpomalila  jeho  degradace.
K odsolení je třeba použít zábaly na bázi buničiny a bentonitu. Postup bude třeba opakovat
dvakrát  až  třikrát,  každý krok obnáší  tři  až šest  týdnů. Jelikož postup vyžaduje předchozí
důkladné promočení podkladu, je možno provádět jen v letním období, kdy nehrozí mrazy. 

Průzkum salinity  upozorňuje  na  silně  prosolené spodní  partie fasády  na  východní  straně
kostela, kolem jižních vstupů do kostela a do sakristie.  Tyto partie jsou ale mimo rozsah zadání
projektu a budou řešeny až v jiné etapě opravy kostela.

Odvlhčení zdiva

Kombinací  správného klimatického režimu odvětrání, drenáž,  svody srážkové vody, řešení
zvýšených hodnot elektroosmózou.

Restaurování omítek

Chybějící  omítky  budou  doplněny  jednovrstvou  vápennou  omítkou  vhodného  složení  a
struktury,  odpovídající  zachovaným  omítkám  okolním.  K doplnění  omítek  v místech
poškození  bude  použita  vápenná  malta  s přidanou  hydraulickou  přísadou  k zabezpečení
odolnosti  proti  vodě  a  solím.  Doplňovaná  omítka  bude  probarvená  do  odpovídajícího
režného tónu příměsí malého množství zemitých pigmentů. Omítka bude doplňována pečlivě
tak, aby nepřesahovala přes okraje omítek dochovaných. Hlazena bude dřevem. Doplněné
omítky  budou  barevně  sjednoceny  se  svým  okolím  lehkou  vápennou  lazurou  v místech
větších barevných kontrastů zemitými pigmenty. 
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2)  Restaurování pohledového kamenného zdiva, konstrukčních kamenných článků a   
dekorativních doplňků

Očištění

Náletovou zeleň je třeba předem vhodným způsobem odstranit,  včetně prevence dalšího
napadení.  Bude provedeno základní očištění kamene mechanickými postupy a omytím od
trusu, povrchových nečistot a volných solných výkvětů. Odstraněna bude náletová zeleň a
sanováno  bude  napadení  řasou.  Povrch  kamenných  článků  bude  očištěn  vysokotlakou
horkou  parou.  Dle  potřeby  budou  nečistoty  naměkčovány   organickými  rozpouštědly.
Vyjmuty budou uvolněné články a starší  nevhodné nebo nefunkční vysprávky a otevřeno
bude narušené spárování. Spáry budou zbaveny od prachu. Černé síranové povlaky (tenká
vrstva  srostlá  s podkladem)  a  krusty  (silnější  tvrdá  vrstva,  odpojená  od  podkladu)  jsou
kameni škodlivou vrstvou, která díky větší tepelné roztažnosti, vyšší pevnosti a pohltivosti
tepla  působí  zasolení  podkladu,  jednak  mechanické  poškození  povrchu  postupným
usmyknutí  od  povrchu  kamene.  Tuto  vrstvu  je  třeba  chemickým  prostředkem  narušit  a
vodou odmýt. Odstranění povlaku a krust nemusí být ze 100% plochy, postačí její ztenčení a
rozrušení na menší plošky. Zesvětlení podkladu vede ke snížení ohřevu fasády osluněním a
zpomalení  procesu  degradace.  Doporučený  prostředek  : Kombinace  abrazivní  čištění  a
chemického. Na závěr bude provedeno čištění regulovaným proudem páry. 

Trhliny

Trhliny  budou  injektáží  zpevněny.  Použit  lze  plastifikovaný  organo-křemičitý  prostředek.
V případě částí,  u  nichž  hrozí  odpadnutí,  budou mechanicky zajištěny vložením nerezové
armatury  do vrtu  vedoucím napříč.  Použít  lze  nerez  armatury  vložené  do hydraulického
pojiva. Odlámané části budou bodově přilepeny lepidlem na epoxidové bázi.

Kovové armatury

Ze  zkorodovaných  trnů  budou  odstraněny  zbytky  barev  a  korozní  produkty  budou
mechanicky odstraněny.  Očištěný  povrch  bude pasivován a poté  opatřen nátěrem černé
matné  barvy  s antikorozními  přídavky.  Dodatečně  jistící  kované  táhla  budou  nahrazeny
nerezovým systémem. Profilované sloupky u žaluziových oken na věžích v úrovni zvonů jsou
popraskané -  kovové ocelové táhla jsou příčinou koroze a hloubkových prasklin,  mnohdy
napříč  sloupkem.  Doporučuji  rekonstrukci  poškozených  sloupků  kružeb.  Nahrazení  a
zakotvení  kotev  z nerezu,  provedení  rekonstrukce  kamenných  profilů  sloupků.  Před
demontáží bude nutné zajištění konstrukce kružeb – nahrazení poškozených profilů za nové.
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Demontáž – transfer 

Rozebrat  a nově osadit bude třeba opěrný sokl  západního průčelí  po stranách vstupního
žulového  schodiště.  Vstupní  schodištěm  není  předmětem  restaurování.  Schodnice,
prošlapané do míry ohrožující bezpečnost, bude nutno opravit nahrazením odpovídajícího
profilu novým prvkem.  Ozdobné „kytky -růžice“ na opěrných pilastrech západního průčelí
budou  demontovány  a  prasklé  prvky  nahrazeny  za  nové.  Z přírodního  kamene  budou
vytesány  repliky  odvoditelných  zaniklých  prvků  výzdoby,  zejména  zakončení  fiál  a  růžic.
Zrestaurované  kamenné  bloky  budou  osazeny  zpět  na  vápno-trassovou  maltu.  Sochy
evangelistů  doporučuji  restaurovat  na  místě  bez  demontáže  vzhledem  k bezvadnému   
zajištění odtoku srážkové vlhkosti.

Odsolení

Podle  potřeby  bude  provedeno  odsolení  silně  zasolených  míst  soklové  části  a  v místech
s kompaktní  krustou,  zabraňující  difusi  vodních  par.  Odsolení  bude  prováděno  nejprve
/opakovanými/  zábaly.  Výsledek  postupu  bude  laboratorně  ověřován.  Pokud  nebude
výsledek  uspokojivý,  budou  krusty  uvolňovány  mechanicky,  nebo laserem,  podle  povahy
krusty. 

Konsolidace

Zvětralá hmota kamene bude zpevněna hydrofilním organokřemičitým prostředkem. Bude
provedeno  preventivní  ošetření  kamene  proti  biologickému  napadení  na  zastíněných  a
vlhkosti exponovaných místech.

Plastická retuš a tvarové rekonstrukce

Bude provedeno pouze lokální doplnění defektů hloubkově probarvenou tvárnou směsí na
minerální  bázi.  Přirozeně  opotřebované  povrchově  korodované  povrchy  nebudou  plošně
převrstvovány.  Doplněny  budou  chybějící  prvky  a  odražené,  nebo  erozí  strávené  části
kamene, podle povahy poškození vysazením přírodním kamenem podobné struktury, nebo
domodelováním  z umělého  kamene  s anorganickým  pojidlem.  Plastická  retuš  bude  brát
zřetel  na  celkovou  míru  poškození.  Nové  doplňky  budou  sceleny  s  okolním  povrchem
provedením strukturální retuše a lokální barevné retuše.  
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Kružby oken

Nutné  restaurovat  před osazením vitráží.  Následně  bude nutné tmelit  po  osazení  vitráží
přechod  kamene a skla v olověném rámu minerálním tmelem tak, aby nedošlo k zatékání
srážkové vody a průniku větru do interiéru kostela.

Spárovací vápenná malta

Do vápenné malty budou osazeny vyjmuté prvky a po dalším vysátí otevřených spár bude
obnoveno  spárování  vápennou  maltou.  Pro  spárování  zdiva  je  nutno  použít  maltu
s parametry přizpůsobenými vlastnostem zdicího materiálu : pevnost v tlaku spárovací malty
se doporučuje v rozmezí 20 -60% pevnosti v tlaku zdicího materiálu, přilnavost k podkladu
má  být  cca  20-50%  pevnosti  kamene.  Malta  by  měla  být  na  bázi  trasové,  případně
hydraulické  vápenné.  Pevnost  by se měla pohybovat  nejvýše  do 10MPa.  Malta musí  být
nasákavá, aby odváděla vodu ze spar. Spárovací vápenná malta bude přibarvena zemitými
pigmenty do tónu, odpovídajícímu původní maltě, je měkčí a pružnější a nedochází u ní ke
vzniku trhlinek, jako u tvrdých cementových malt. 

Barevná retuš

Bude provedeno barevné sjednocení  a patinace povrchů přírodními pigmenty ve vápenné 
lazuře,  podle barevné povahy sjednocovaného povrchu.  

Zlacení

Není  předmětem tohoto  záměru.  Z plošiny  bylo  ověřeno pouze  zlacení  kovových  číslic  a
ozdobných ručiček hodin. Zlacení je lokálně poškozené - popraskané a místy se odlupuje.
Obnova zlacení v případě, že bude v průběhu restaurování – čištění kamene objeveno.

Hydrofobizace

Na závěr bude provedena hydrofobizace (minimálně exponovaných ploch, říms a parapetů). 

Ochranný systém

Jistící  kovová  táhla  –  revize  +  povrchové  ošetření.  V kritických  místech,  kde  dochází
k praskání pískovce vlivem koroze kovových táhel, bude nutné nahradit nerezovými. Osazeny
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budou prvky ochranného systému proti holubům. Doporučuji u plastik ve výklencích použití
ochranných sítí.  Na římsách rozmístění bodců proti holubům.

VII.  Fotodokumentace

F. Schmoranz 1856, plány před rekonstrukcí západního průčelí s původním vstupním
schodištěm a tzv. „parapetem“. 
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Fotografie kostela před rekonstrukcí F. Schmoranze.

Fotografie kostela po rekonstrukci F. Schmoranze – regotizace.
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Fotografie kostela po rekonstrukci F. Schmoranze – regotizace.  JV. strana presbytáře.
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Fotografie kostela po rekonstrukci F. Schmoranze – regotizace, západní průčelí s nápadně
čistou kamennou fasádou (včetně hodin).
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Fotografie kostela po rekonstrukci F. Schmoranze – regotizace, západní průčelí s nápadně
čistou kamennou fasádou (včetně hodin).
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Západní průčelí. Plány INRECO s.r.o. 
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Západní průčelí. Aktuální stav poškození. Leden 2019.
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Severovýchodní strana S věže. Rozsah omítek před restaurováním.
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Jihovýchodní strana J věže. Rozsah omítek před restaurováním v I. etapě. Pod opadanou
omítkou cihlové zdivo. Pozůstatky barokní věže.  Havarijní stav.
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Detail omítek severní strany  S věže kostela Nanebevzetí panny Marie v Chrudimi.

Západní průčelí kostela Nanebevzetí panny Marie v Chrudimi.
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Detail poškození kamenného vrcholového kříže.
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Vrcholový pískovcový kříž na štítu. Kotvení kovovými táhly.
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Vrcholový kříž štítu západního průčelí. Místo kotvení kovového táhla je uvolněné. Odštípnutá
hrana pískovce. Havarijní stav!
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Kamenný kříž – celek. Pohled do náměstí.
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Kamenný kříž z východní sttrany. Detail poškození
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Kamenný kříž –detail odštípnutého kamene v místě kotvení kamenného kříže. Havarijní stav.
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Kamenný kříž. Detail Detail poškození. Nebezpečné lasy- hloubkové trhliny.

Kamenný kříž. Detail poškození.
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Detail původní pálené krytiny pod vrcholovým křížem.
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J strana severní věže. Detail poškození.
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V strana jižní věže. Nárožní arkýř. Detail poškození, spárořez.

J strana severní věže. Nárožní arkýř. Detail poškození, kovové závlače, spárořez.
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J strana severní věže. Nárožní arkýř. Detail poškození, kovové závlače, spárořez.
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SV strana věže. Nárožní arkýř.
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V strana věže. V pozadí Mydlářovský dům /MLK/.

V strana jižní věže. Detail kamenné kytky.
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V strana jižní věže. Poškození fasády. Našpicovaný – napekovaný kámen, pod omítkou
kovové závlače.
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V strana jižní  věže. Poškození fasády. Našpicovaný kámen, cihlové zdivo. 
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S strana jižní  věže. Poškození kamenné fasády. Našpicovaný kámen, cihlové zdivo. Detail
kamenné římsy nad úžlabím.

Kamenný štít kostela – pohled na radnici města.

39



Doplňující restaurátorský průzkum a záměr.  Západní průčelí kostela Nanebevzetí panny Marie 
v Chrudimi. 2019                                                                                                     BcA. Zdeněk Šmahel  

Vrcholový štít západního průčelí.
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Plány před rekonstrukcí západního průčelí, F. Schmoranz.
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Socha Ježíše Krista ve výklenku. Ak. soch. Jindřich Čapek (JČ).

Detail unikátní kružby nad sochou Krista. Detail poškození.
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Socha Ježíše Krista

Kombinace poškození: Koroze kamene, biologické depozity, tmavé krusty, ptačí exkrementy.
Černá krusta: Na exponovaných místech na rukou, chodidlech, soklu a na baldachýnu. Ptačí

exkrementy: bílé barvy na hlavě, ramenou, rukách a stehnech. Biologické depozity: Na
exponovaných místech (severní strana). Poškozené vitráže. Doporučuji provést ochranu

zasíťováním.
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Ježíš Kristus, Autor sochy ak. soch. Jindřich Čapek (JČ).

Detail poškození.
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SZ strana S věže, průčelí kostela N.P.M. Chrudim.
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Nárožní arkýře věží jsou kompletně vyzděné z pískovcových kvádrů, včetně iluzivních
žaluziových oken.
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Západní průčelí kostela. Nárožní arkýře S věže jsou kompletně vyzděné z pískovcových
kvádrů, včetně iluzivních žaluziových oken. Povrch kamene pokrývá tmavá krusta.
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Detail poškození profilovaných sloupků sdružených oken pod kružbou v místech kovové
výztuže. Havarijní stav!!

Detail spárování na sdružených oknech SZ věže kostela.
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Poškození profilovaných sloupků okenních kružeb na sdružených oknech SZ věže kostela.

                                       Zbytky ochranných kovových rámů a pletiva 

                                        Poškozené – prasklé vitráže

                                         Trhliny napříč kamenem v místech kotvení kovových rámů.
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Datace na štítu ve vrcholu nad chrámovým oknem „1876 R. ZÁBRANSKÝ PRACOVAL“
Fragmenty červené polychromie písma.

Západní průčelí kostela.
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Západní průčelí kostela. Detail poškození vitráže. Nevhodný tmel. Nutno předělat.

Západní průčelí kostela. Detail poškození vitráže. Novodobé vysprávky nevhodný tmel.
Nutno předělat.
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Pohled z interiéru na jednoduché okno s vitráží. Masivní zdivo s hrubě otesanou strukturou.
Bílý vápenný nátěr na povrchu.
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Pohled z interiéru na jednoduché okno s vitráží. Masivní zdivo s hrubě otesanou strukturou.
Šipky ukazují na hrany hladce opracovaného pískovcového kvádru vloženého do původního

zdiva. Bílý vápenný nátěr na povrchu. Poškozené vitráže.
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Chrámové okno, interiér, kůr kostela N. P. M. Chrudim. Vitráže z dílny Jindřicha Oidtmanna 

r. 1879.
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Detail tmelů a poškození. Chrámové okno, kůr kostela N.P.M. Chrudim. Vitráže z dílny
Jindřicha Oidtmanna 1879.
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Západní průčelí kostela. Detail struktury a barevnosti spár v porovnání s barevnou škálou.

Jižní strana J věže. Detail struktury a vydrolených spár. 
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Západní průčelí kostela. Detail struktury a barevnosti spár v porovnání s barevnou škálou
kolem závlačí. Trhliny, uvolněné spáry.
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Západní průčelí kostela. Detail struktury a barevnosti spár. Trhliny, uvolněné spáry.
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Západní průčelí kostela. Časté hloubkové trhliny kolem závlačí táhel.
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Západní průčelí kostela. Detailní fotografie hloubkové praskliny na hraně okenního ostění JZ
věže. Poškozená fasáda, způsobené tlakem koroze kovových spon.
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Západní průčelí kostela. Demontáž uvolněných hran pískovcových kvádrů způsobené korozí
kovových táhel uvnitř zdiva. 11/2018
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Detailní fotografie poškozené fasády, způsobené tlakem koroze kovových spon – po
odejmutí. V těchto místech jsou spáry dokonale propojené s pískovcem a došlo k odštěpení
pískovcových bloků kolem epicentra. Detail struktury a barevnosti sedimentární horniny –

lokalita Škrovád.
11/2018
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Poškozeni ozdobných růžic na všech pilastrch. Hloubkové trhliny, uvolněné spáry, krusta.
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Západní průčelí kostela. Poškozeni polygonálních podstavců ozdobných růžic na všech
pilastrech. Hloubkové praskliny. Na jiných chybějí vrcholové hroty.
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Západní průčelí kostela. Místo odkud byla transferována poškozená sochařská výzdoba
v podobě tzv. kytky. Došlo k prasknutí pískovce v nejslabší partii a pádu na dlažbu. Poškozeni
ozdobných růžic na všech pilastrch. Hloubkové praskliny. Na jiných chybějí vrcholové hroty.
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Hloubkové trhliny napříč polygonálním sloupkem způsobené korozí konstrukčního trnu.

Havarijní stav!

Hloubkové trhliny napříč polygonálním sloupkem způsobené korozí konstrukčního trnu.

Detail polygonálního sloupku po havárii.
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Západní průčelí kostela. Detail vstupního portálu a schodiště.
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Vstupní schodiště. Detail pískovcového soklu – biologické depozity.

Západní průčelí kostela. Detail vydrolené spáry s pozůstatky vápenné malty a břidlice.
Biologické depozity soklu.
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Západní průčelí kostela. Rozteč mezi žulovými schody a pískovcovou zdí kostela je v rozmezí
8-13cm.
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Západní průčelí kostela. Rozteč mezi žulovými schody a pískovcovou zdí kostela je v rozmezí
8-13cm. Detail odražených hran žulových schodů.
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Detail pískovcového soklu – biologické depozity.
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Vstupní neogotický portál s vimperkem zdobeným vrcholovou růžicí, listy na římsách a kraby
na fiálách.

biologické depozity.
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Západní průčelí kostela. Detail kružby nad vimperkem, detail listů a vrcholu fiály.
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Vstupní neogotický portál s vimperkem. Detail poškození. Krusta ve srážkovém stínu,
vydrolené spáry, exkrementy. Kružba nad portálem s vitráží.

Biologické depozity na listech sochařské výzdoby.
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Autor sochařské výzdoby ak. soch. Jindřich Čapek (JČ). Autor portálu – „zhotovuje ve
Škrovádě Rudolf Zábranský“.
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Detail reliéfu nad vstupním neogotickým portálem.

Autor tympanonu Jindřich Čapek.
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Detail reliéfu nad vstupním neogotickým portálem.

Autor tympanonu Jindřich Čapek.
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Detail reliéfu nad vstupním neogotickým portálem.

Autor tympanonu Jindřich Čapek.
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Hlavního

Detail barevnosti na protilehlých křížích hlavního portálu.

Patka hlavního portálu.
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Západní průčelí kostela, S věž.  Evangelisté: zleva sv. Marek, vpravo sv. Jan. Autor sochařské
výzdoby ak. soch. Jindřich Čapek (JČ).
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Západní průčelí kostela, S věž.  Sv. Marek. Autor sochařské výzdoby ak. soch. Jindřich Čapek
(JČ).
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Západní průčelí kostela, S věž.  Evangelista sv. Jan detail tympanonu vstupního portálu. Autor
sochařské výzdoby ak. soch. Jindřich Čapek (JČ).

84



Doplňující restaurátorský průzkum a záměr.  Západní průčelí kostela Nanebevzetí panny Marie 
v Chrudimi. 2019                                                                                                     BcA. Zdeněk Šmahel  

Západní průčelí kostela, S věž.  Atribut sv. Jana. Autor sochařské výzdoby ak. soch. Jindřich
Čapek (JČ).

85



Doplňující restaurátorský průzkum a záměr.  Západní průčelí kostela Nanebevzetí panny Marie 
v Chrudimi. 2019                                                                                                     BcA. Zdeněk Šmahel  

Západní průčelí kostela, J věž.  Zleva detail neogotického vstupního portálu s fiálami. Vpravo 
detail sochy sv. Matouše.

Západní průčelí kostela, J věž.  Zleva evangelisté  sv. Matouš  (na konzole symbol anděla) a
sv. Lukáš (symbol býka). Autor sochařské výzdoby ak. soch. Jindřich Čapek (JČ).
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Západní průčelí kostela, J věž.  Detail sv. Matouše. Autor sochařské výzdoby ak. soch. Jindřich
Čapek (JČ).

Kombinace poškození: biologické depozity, tmavé krusty, ptačí exkrementy.
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Západní průčelí kostela, J věž.  Sv. Lukáš celek. Autor sochařské výzdoby ak. soch. Jindřich
Čapek (JČ).

Kombinace poškození: biologické depozity, tmavé krusty, ptačí exkrementy.

Černá krusta: Na exponovaných místech na rukou, chodidlech, soklu a na baldachýnu.

Ptačí exkrementy: bílé barvy na hlavě a ramenou.

Biologické depozity: Na exponovaných místech (severní strana).
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Západní průčelí kostela, J věž.   Sv. Lukáš celek. Autor sochařské výzdoby ak. soch. Jindřich
Čapek (JČ).

Kombinace poškození: biologické depozity, tmavé krusty, ptačí exkrementy.
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Západní průčelí kostela, J věž.  Sv. Lukáš detail. Autor sochařské výzdoby ak. soch. Jindřich
Čapek (JČ).

Kombinace poškození: biologické depozity, tmavé krusty, ptačí exkrementy.

Černá krusta: Na exponovaných místech na rukou, chodidlech, soklu a na baldachýnu.

Ptačí exkrementy: bílé barvy na hlavě a ramenou.
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Biologické depozity: Na exponovaných místech (severní strana).

Baldachýn nad sochou sv. Matouše vytesaný z jednoho kusu vykazuje výrazné poškození ve
srážkových stínech, dochází zde ke zvětrání kamene - úbytku materiálu a tvorbě tmavých

nepropustných krust.
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Západní průčelí kostela, J věž.  Detail poškození.
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Symbol býka na konzole pod sochou sv. Lukáše. Povrch kamene uzavírá tmavá nepropustná
krusta, místy se odlupující.
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Západní průčelí kostela, J věž.  Baldachýn nad sochou sv. Matouše. Opatření proti holubům. 

Západní průčelí kostela, S věž. Detail římsy.  
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Západní průčelí kostela Nanebevzetí panny Marie v Chrudimi. Hodiny.
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Západní průčelí kostela Nanebevzetí panny Marie v Chrudimi. Celek hodiny + detail.
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Západní průčelí kostela Nanebevzetí panny Marie v Chrudimi. Hodiny +detail číslice.

Červený pás – kruh kolem číslic přímo na pískovcovém povrchu. Rytá kresba do pískovce.
Kovové číslice, povrch je patrně pozlacený. Vnitřní kruh je černě zbarvený (včetně spár).

Soustředné kruhy.
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Pískovcový erb města, bez barevné polychromie. Plochy erbu jsou strukturálně odlišeny pro
dosažení kontrastu světla /stínu (důlky /šrafura).
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Severovýchodní strana věže. 
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Severní strana věže. 
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Detail gotické suprafenestry nad okénkem schodišťové věže.
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S. strana Z.věže. Kovové závlače pod osekanými krakorci? Závlače jsou zakomponovány do 
štítů – erbů?
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 S. strana Z.věže. 
Kovové závlače pod osekanými nosnými články -krakorců? Závlače jsou zakomponovány do 
štítů – erbů.
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Kovářské prvky na JZ věži. Pozůstatek zvonice.
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JZ věž kostela N.P.M. v Chrudimi.
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JZ věž kostela N.P.M. v Chrudimi.
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Kovářské prvky na JZ věži. Pozůstatek zvonice.
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JZ věž. Kované prvky.
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JZ věž. Schodiště shora.

Kovářské prvky na JZ věži. Na kovovém rámu našroubované porcelánové izolanty.
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Kovové závlače ukotvené pod profilovanou římsou. Odlepené ochranné bodce na římse.
Koroze pískovce (krusta) a spár.
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Fotografie z plošiny. Jižní loď kostela. Poškozená fiála nad bočním vstupem do kostela. Bude
předmětem dalších oprav pravděpodobně v další etapě.
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Fotografie z plošiny. Stranově protilehlá fiála na severní straně kostela, kompletní. Bude
předmětem dalších oprav pravděpodobně v další etapě.
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Detaily sochařské výzdoby točitého schodiště jižní věže.
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Detaily sochařské výzdoby točitého schodiště jižní věže.

V Chrudimi dne 22. 02. 2019                                                                            BcA. Zdeněk Šmahel 
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	Vaňkova 1336, Chrudim, PSČ: 537 01
	č. licence: MK ČR č.j. 7131/96
	DIČ: CZ7505053600, IČO:657 04 771
	Č.ú: ČS 114 0322 399/0800
	www bingi75.eu
	Na objektu Arciděkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi byla v minulosti provedena řada průzkumů. Pro účely záchrany fasády kostela N.P.M. v Chrudimi v roce 2008 provedla restaurátorský průzkum RNDr. Milena Nečásková, akad. mal.. Chemicko-technologický průzkum kamenných prvků s pozůstatky barevnosti vyhodnocovala ze dvou odebraných vzorků Dorothea Pechová. „Vzorek. č. 21 oranžová z fragmentu náhrobního kamene na severní přístavbě a č. 22 – červená z fragmentu náhrobního kamene (fiála) na severní přístavbě – u obou vzorků je na kameni červená barevná vrstva obsahující železitou hlinku s hlinitokřemičitými podíly ve vápenném pojivu“. Doc. Mgr. Richard Přikryl, Dr., Ing. Jiřina Přikrylová - odběry vzorků kamene na vytypovaných místech fasády - petrologický rozbor (Jemnozrnný křemenný pískovec). Z hlediska vodorozpustných solí obsahu se jedná o materiály s převážně nízkým obsahem solí, v jednom případě (vzorek S0863/20) s vysokým obsahem chloridů, ve dvou případech se zvýšeným obsahem síranů (vzorky S0863/17 a S0863/18), ve třech případech se zvýšeným obsahem dusičnanů (vzorky S0863/8, S0863/17 a S0863/18) a v jednom případě s vysokým obsahem dusičnanů (vzorek S0863/11).Ing. Pavel Šťastný provedl vlhkostní průzkum. (WATREX Praha, s.r.o.) Naměřené výsledky vzorků vykazují nízké zavlhčení, odpovídající nejvýše čtvrtinové nasycení pórů vodou. Naměřená vlhkost materiálu není natolik vysoká, aby vyžadovala zásah. Zavlhčení v interiéru je způsobeno prolínáním vody zdivem presbytáře. Presbytář je na fasádě pravidelně provlhčován stékající dešťovou vodou. Příčinou zavlhčení je vzlínání, zatékání po fasádě a spolu s ním i zasolení zdiva. Ing. Pavel Šťastný (INRECO s.r.o.) pomyslně rozdělil fasádu kostela na tzv. úseky. Západní průčelí je označené písmenem G + S.a J. průčelí věží.

