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, OTROKOVICE
odbor školství a kultury

závazné stanovisko k obnově fasád kostela sv. Jana Nepomuckého v pohořelicích

Městský úřad Otrokovice - odbor školství a ku|tury, podle § 29 odst. 2 písm. bt zákona č" 2Ol1987 Sb. o
státní památkové péčiv platném znění (dále jen,,zákon o státní památkové péčlJ věcně příslušný a podle §
11 odst, 1 písm. bt zákona č.500/2004 Sb. správního řádu (dále jen ,,správnířád') místně příslušný správní
orgán na úseku státní památkové péče (dále jen,,správní orgán'), podle § 149 odst. 1 správního řádu, § 14

odst. 1 a § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči, na základě žádosti podané dne 5,1,2023žadatelem
Římskokatolickou farností Pohořelice, Farská 1B Pohořelice, 76361 Napajedla (lC 48471763), zastoupenou
farářem P. Janem Lisowskim, vydává toto

závazné stanovisko:

Plánovaná obnova fasád kostela sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích (st. pl. '1 v k.ú. Pohořelice u

Napajedel) - spočívající podle projektových dokumentací předložených v tomto řízení (1l ,,Obnova fasády
kostela sv. Jana Nepomuckého Pohořetice", zprucoval Miroslav Březina, říjen 2022,, 2l ,,Kostel sv. Jana
Nepomuckého _ fasáda - postup prací a materiátový návrh", zpracoval Michal Poledňák fa KElM, říjen 2022;

3l ,,,Obnova vnějších povrchů v soklové a nadsoklové části", zpracoval lng. Josef Kolář ía PRlNS, řílen 2022)
v celkové obnově fasád koste|a s výjimkou částí určených k restaurování (sochařská výzdoba, kamenné a
štukové prvky, dveře , mříže apod.), konkrétně v těchto pracích: osekání omítek soklových partiií fasády do
výšky cca 2,5 m - 4 m (horní úroveň odstranění degradovaných omítkových systémů nebude zařezaná do
ostré hrany z důvodu optimálního napojení nových omítek na ponechané omítkové systémy); odsolení zdiva
(očištění zdiva ryžovými kartáči, vyškrabání spár ve zdivu, aplikování ,,hubené" vápenné omítky, po jejím

dokonalém vyschnutí její odstranění a opětné mechanické čištění zdiva - 1 cyklus obětovaných omítek);

odstranění nesoudržných částí omítek ve zbývající ploše fasád a proškrabání všech prasklin větších neŽ 0,5

mm; mechanické odstranění stávajícího nesoudržného nátěru, kterli je na disperzní bázi (v místech, kde by

mechanické odstranění nátěru nebylo možné bez většího poškození omítek, bude použit chemický
odstraňovač disperzních nátěrů KElM Dispersionsentferner); omytí celé fasády tlakovou vodou s mírným
tlakem; penetrace omítek čistým silikátem KElM Fixativ (ředěným í:2 svodou); doplnění jádrových omítek
(omítkou nabázi hydraulického vápna KElM Kalkputz Hanf-Grob zrna 4 mm) v tloušt'ce pŮvodních omítek, tj.
cca20 mm; doplněnívšech degradovaných plastických prvků (římsy a šambrány)jádrovou omítkou (nabázi
přirozeně hydraulického vápna KElM NHL Kalkpu2_Grob zrna 0-3 mm); přeštukování všech opravovaných
ploch (štukovou omítkou nabázi hydraulického vápna KElM Kalkputz Fein zrna 0-0,6 mm) v celkové tlouŠt'ce
2-3 mm; provedení sjednocujícího silikátového nátěru se zrnem 0,5 mm (přípravek KElM Contact-Plus) a
závěrečného sol-silikátového nátěru přípravkem KElM Soldalit-Arte (barevnost navržena jako kombinace
okru - plocha fasády - a lomené bílé - aktivní prvky fasády (finálníodstíny fasádních barev mají být vybrány
až po vynesení vzorků na fasádu) - ve smyslu ust. § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péčiz hlediska
zé4mů státní památkové péče

je přípustná.
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Farní kostelsv. Jana Nepomuckého (st.pl. 1 v k.ú. Pohořelice u Napajedel)je kulturní památkou zapsanou
v ÚSXP ČR pod rejstř.č. 3954217-2041. Jedná se o jednolodní neorientovanou stavbu s půlkruhovým
závěrem kněžiště a čtyřbokou věží nad průčelím. Jde o sakrální architekturu vynikající umělecké úrovně
zprvní poloviny 18. století, která spolu s bezprostředně přiléhajícím zámkem a zámeckým parkem tvoří
velmi hodnotný památkový areál.

Navrhovanými pracemi jsou dotčeny fasády kostela, vyjma částí určených k restaurování (sochařská
výzdoba, kamenné a štukové prvky, dveře, mříže apod.).

V|astník památky, Římskokatolická farnost Pohořelice, Farská ,18 Pohořelice, 76361 Napajedla (lČ
48471763), zastoupená farářem P. Janem Lisowskim, vtomto řízení požádal ozávazné stanovisko podle §
14 odst. 1 zákona o státní památkové péči k celkové obnově fasád kostela. K záměru byla předložena
projektová dokumentace ,,Obnova fasády kostela sv. Jana Nepomuckého Pohořelice" (zpracoval Miroslav
Březina, řílen 2022),1ejíž součástí jsou i další dva materiály - ,,Kostel sv. Jana Nepomuckého - fasáda -
postup prací a materiálový návrh" (zpracoval Michal Poledňák fa KElM, říjen 2022) a ,,Obnova vnějších
povrchŮ v soklové a nadsoklové části" (zpracoval lng. Josef Kolář fa PRINS, říjen2022). Podle předložených
materiálŮ má obnova fasád spočívat konkrétně v těchto pracích: v osekání omítek soklových partiií fasády
do výšky cca2,5 m - 4 m (horní úroveň odstranění degradovaných omítkových systémů nebude zařezaná do
ostré hrany z dŮvodu optimálního napojení nových omítek na ponechané omítkové systémy); v odsolení
zdiva (očištění zdiva nižovými kartáči, vyškrabání spár ve zdivu, aplikování ,,hubené" vápenné omítky, po
jejím dokonalém vyschnutí její odstranění a opětné mechanické čištění zdiva - 1 cyklus obětovaných
omítek); v odstranění nesoudržných částí omítek ve zbývající ploše fasád a v proškrabání všech prasklin
větších než 0,5 mm; v mechanickém odstranění stávajícího nesoudržného nátěru, kteni je na disperzní bázi
(v místech, kde by mechanické odstranění nátěru nebylo možné bez většího poškození omítek, bude použit
chemický odstraňovač disperzních nátěrů KElM Dispersionsentferner), v omytí celé fasády tlakovou vodou s
mírným tlakem, v penetraci omítek čistým silikátem KElM Fixativ (ředěným 1:2 svodou), v doplnění
jádrových omítek (omítkou na bázi hydraulickebo vápna KElM KaIkputz Hanf-Grob zrna 4 mm) v tloušt'ce
pŮvodních omítek, tj. cca 20 mm, v dopInění všech degradovaných plastických prvků (římsy a šambrány)
jádrovou omítkou (na bázi přirozeně hydraulrckeho vápna KElN4 NHL Kalkputz-Grob zrna 0-3 mm); v
přeštukování všech opravovaných pIoch (štukovou omítkou na bázl hydraulického vápna KElM Kalkputz
Fein zrna 0-0,6 mm) v celkové t|oušt'ce 2-3 mm, v provedení sjednoculícího s ikátového nátěru se zrnem 0,5
mm (přípravek KElM Contact-P|us) a v závěrečném so|-siIikátovém nátěru přípravkem KElM So|dalit-Arte
(přičemž barevnost je navržena v kombinaci okru - plocha fasády - a lomené bílé - aktivní prvky fasády.
Finálníodstíny fasádních barev mají býtvybrány až po vynesenívzorků na fasádu.

Kromě výše uvedených prací, které se bezprostředně týkalí obnovy fasád kostela sv. Jana Nepomuckého
navrhuje projektant Miros|av Březina v materiálu ,Obnova fasády kostela sy. Jana Nepomuckého
Pohořelice" formou doporučení itoto,,,Provést kontrolu fungování kanalizace, opravit případné poškozené
části, případně zrekonstrttovat. Je třeba zajtstit odvod povrchové srážkové vody od kostela do dešt'ové
kanalizace. Zajistit odvod povrchové srážkové vody od kostela a od základů za pomoci drenážního systému
do dešt'ové kanalizace nebo zásaků. Je zapotřebí zajistit odspádování terénu od kostela. K účinnému
odvlhčení a odvětrání zdiva by bylo vhodné vybudovat vnější větrací a vysoušecí kanál po obvodu celého
kostela. Odborná firma by měla navrhnout větrací kanál na principu komínového efektu. Sysíém by měl
obsahovat nasávací a výdechové otvory. Mělo by být obnoveno fungování větracích otvorů v klenbě. Pro
zabránění spadu prachu z půdy je vhodné vytvořit na půdě ,,nástavce" s možností otevření a zavření
prŮduchu. Větrání by probíhalo od jara do podzimu. Doporučuji, aby větrání bylo zajištěno také zabudováním
elektricky (popř" mechanicky) regulovatelného přirozeného větrání otvíravými částmi oken. Elektroinstalaci
k okenním otvorŮm vést nejlépe exteriérem po fasádě, provést ji před započetím obnovy fasády. Ze severní,
východní a částečně jižní strany je bráněno přirozenému vysoušení zdiva působením slunečního záření z
dŮvodu zastínění vzrostlou zelení, Rozšíření plísní je pravděpodobně způsobeno mimo jiné i vzrostlými
stromy v těsné blízkosti objektu. Doporučuji vykácení všech dřevin do vzdálenosti 10 m od budovy a dále
,,prosvětlenÍ" prŮřezem nebo skácením (,,probírkou") stromů do vzdátenosti 30 m, dle vyjádření vlastníků a
příslušných dotčených orgánů. Ve spodních částech interiéru by bylo vhodné větrat skrz vstupní dveře, V
letním období by měly být vstupní dveře od kostela otevřeny. Bezpečnost zajistit pomocí mřížových dveří, v
nichž odstranit část zasklení pro zajištění proudění vzduchu." Vzhledem ke skutečnosti, že předložená
projektová dokumentace tyto doporučené práce v textové ani výkresové části blíže nespecifikuje, správní
orgán je vyhodnotil jako doplňková doporučení, která nejsou součástí v současnosti předloženého záměru,
potažmo předmětem tohoto řízení.

Správní orgán si dne 9.1,2023 vyžádal písemné vyjádření Národního památkového ústavu - územního
odborného pracoviště v Kroměříži (dále jen ,,NPÚ Kroměříž') ve smyslu ust. § 14 odst. 6 zákona o státní
památkové péči. Protože předložená žádost obsahovala dostatečné podklady pro posouzení předmětu
řízení, a protože správnímu orgánu z jeho předchozí úřední činnosti jsou dobře známy stav a situace
předmětné kulturní památky a jejích částí, které jsou předmětem navrhovaných prací, upustil správní orgán
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v tomto řízení od provedení obhlídky na místě samém a při
podstatné považuje správní orgán zejména tyto skutečnosti.

rozhodování vycházel ze svých znalostí. Za

1/Celková obnova fasád kostela sv. Jana Nepomuckého proběhla naposledy před více než třiceti lety. Na
fasádách byly sice v uplynulých letech prováděny některé lokální vysprávky - zejména v souvislosti
s něktenimi dalšími pracemi (obnova střech), nicméně fasády jako celek jsou v současnosti již dož|lé a na
něktenich těžko přístupných místech (věž kostela) již dokonce v havarijním stavu.

2/ Na stavu omítkových vrstev zejména v soklových a těsně nadsoklových partiích se kromě stáří
v minulosti podepsala také značná vlhkost zdiva. Ačkoli v nedávné minulosti byla provedena sanace vlhkosti
zdiva, fasády stále nesou původní omítky a je tedy nutné přímo předpokládat i značné zasolení zdiva
v těchto partiích.

3/ Vzhledem k poloze kostela mezi vzrostlou zelení v prostorách zámeckého parku je současný esteticky i

technicky nevyhovující stav fasád zapříčiněn také kombinací vzdušné vlhkosti a zastinění, která má za
následek rozvoj biotických poškození omítek (lišejníky).

4/ Jedním z důvodů nevyhovujícího stavu fasád v současnosti , zejména jejich estetického působení, je
také použití některyich nevhodných materiálů při jejich poslední obnově. To se týká především disperzního
fasádního nátěru, který se v současnosti separuje od povrchu fasád a odlupuje se v relativně velkých
kusech,

5/ Současná barevnost fasád je tvořena kombinací okru (plochy fasád) a bílé barvy (aktivní - plastické
prvky). Operativním průzkumem provedeným pracovníkem NPÚ Kroměříž bylo zjištěno, že se s největši
pravděpodobností jedná o původní barevné řešení.

Dne 2.2.2023 vyhodnotil správní orgán ve smyslu ust. § 
,149 odst. 4 správního řádu předmět tohoto řízeni

jako zvlášt'složitý případ a svým usnesením č.j. oTRt(oŠrtaaqno23lKLO rozhodl, že lhůta řízení bude 60
dní od podánížádosti o závazné stanovisko, a vyrozumělžadatele o této skutečnosti,

Dne 9.2.2023 obdržel správní orgán písemné vyjádření NPÚ Kroměříž čj. NPÚ-373t2445l2023 ze dne
7.2.2023, ve kterém NPÚ Kroměříž konstatuje, že ,,zamýštené práce jsou v souladu se zájmem ochrany výše
uvedených kulturněhistorických hodnot", a to bez dalších podmínek, přičemž dotčené kulturně historické
hodnoty NPÚ Kroměříž spatřuje v ,,materiátovém a tvarovém řešení jednotlivých stavebních prvkŮ a
konstrukcí" a v tom, že kostel sv. Jana Nepomuckého je svou podstatou dominantou, ,,která dává specifický
ráz prostředí obce". Své stanovisko NPÚ Kroměříž odůvodňuje konstatováním, že,,navrhované řešení je v
souladu se zájmy státní památkové péče. Stávající stav fasády kostela je dlouhodobě neuspokojivý,
především v severních a východních partiích. Navrhované řešení bylo v předprojektové fázi podrobně
konzultováno se zástupci SPP, včetně jednání na místě samém. Předložená projektová dokumentace
vychází z těchto konzultací a zohledňuje památkové kvality objektu. Navržené postupy a zvolené materiály
jsou vhodně vybrány. K předložené PD není zvláštních připomínek".

Správní orgán zvážl všechny výše uvedené skutečnosti a podklady, a dospěl k závěru, že navrhované
práce jsou nejen možné, ale vzhledem k dlouhodobě nevyhovujícímu stavu dotčených částí kulturní památky
též navýsost potřebné. Předložené řešení bylo zpracováno na základě objektivních zjištění, podrobně
konzultováno se zástupci státní památkové péče a navrženo s maximálními ohledy na kulturně historické
hodnoty kulturní památky. Vzhledem k výše uvedenému se správní orgán plně ztotožňuje se závěry
vyjádření NPU Kroměříž a má zato, že navrhované práce přispějí k podstatnému zlepšení technického
stavu, k ochraně akzachování materiální podstaty kulturní památky.

Poučení:
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu podat
samostatné odvolání, nebot' tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko
znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 6
správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného
stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby_bylo v souladu s ustanovením § 149 odst.
7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko. ,

lng. Petr Klokočka
rozhodováním na úseku

účastník řízení:

Na vědomí:
Městský úřad Napajedla - stavební úřad
Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Kroměříži
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zastoupená farářem P. Janem


