Údržba a opravy památkových objektů
(poruchy historických staveb, jejich příčiny, opravy a prevence – údržba)
Jan Vinař 2014
Údržba a opravy jsou základní podmínkou existence památkových objektů. Jen díky údržbě
a opravám se památky zachovaly do našich časů.
Oprava, ale i údržba ovšem znamená zásah do památky, kterou bychom chtěli udržet pokud
možno v nezměněné podobě. Oprava i údržba proto musí respektovat autentické hodnoty
památky, musí být citlivá a především kvalifikovaná – to znamená, že všechny práce musí
provádět zkušení pracovníci (řemeslníci) na základě odborného a zdůvodněného návrhu.
Postup při rozhodování o údržbových pracech nebo opravě a postup při zpracování návrhu
prací si ukážeme na příkladu venkovského kostela. Kostely jsou stavby, které vždy převyšují
běžnou úroveň dobového stavitelství, jsou pokladnicí umění, památkami stavitelství a řemesel
všech dob. Pro většinu kostelů je charakteristické, že po celou dobu své existence sloužily
jednomu účelu, nedocházelo u nich tak často k radikálním přestavbám, jako například
u městských domů.
Které práce patří do údržby, a kdy se už jedná o opravu ? (obr. 1)
Údržbou se nemění konstrukce ani jejich vzhled, cílem údržby je odstranit drobná poškození,
zabránit vzniku větších škod a prodloužit životnost konstrukcí a jejich povrchů. Důležitá je
zejména ochrana stavby před srážkovou vodou.
Do kategorie oprav patří všechny práce, jejichž cílem je odstranění větších poškození nebo
obnova konstrukcí nebo jejich povrchů.
Údržba
Údržba má několik cílů:
•ochranu před vlivy, které působí zhoršení stavu materiálu i konstrukcí – jednoduše řečeno:
ochranu před stárnutím,
•udržování funkce objektu – jeho konstrukcí i zařízení,
•udržování vyhovujícího vzhledu objektu obnovováním povrchových úprav (nátěrů,
impregnací apod.).
Jaké zásady je třeba při údržbě dodržovat ?
•Údržbu je třeba provádět včas – dříve než vzniknou větší škody.
•Toho lze dosáhnout pravidelnými kontrolami stavu objektu – každý objekt by měl mít plán
údržby, ve kterém je stanoveno, co a v jakých intervalech se má kontrolovat.
U památek je třeba rozlišovat mezi údržbou a opravou.
Údržbu zajišťuje vlastník nebo uživatel objektu, musí s tím počítat v provozních nákladech,
musí mít vypracovaný systém zadávání údržbových prací.
Oprava již znamená zásah do konstrukcí, který musí být proveden odborně – zkušenými
řemeslníky na základě kvalifikovaného návrhu, u konstrukcí umělecko-řemeslného nebo
uměleckého charakteru restaurátory. Oprava památkového objektu musí být předem
schválena příslušnými památkovými orgány.
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Co způsobuje stárnutí materiálů a konstrukcí ?
Jsou to především vlivy, které se projevují tam, kde konstrukce přicházejí do styku s vnějším
prostředím. Týká se to především střech, fasád, nezastřešených objektů apod.
(obr. 01 větrání zdiva)
Nejvýznamnější jsou povětrnostní vlivy:
•Střídání teplot v průběhu roku vyvolává objemové změny konstrukce. V konstrukci vznikají
silová napětí, která působí souběžně s namáháním od mechanických zatížení, a se kterými se
musí při návrhu nebo posuzování konstrukce počítat. U chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře se
výpočtovou analýzou prokázalo, že právě napětí od tepelného namáhání bylo rozhodující pro
vznik trhlin a deformací v opěrném systému, který byl dimenzován pouze na statické zatížení.
•Napětí od tepelného namáhání přesahují pevnosti některých konstrukcí v tahu (zejména
pevnosti zdiva), důsledkem je vznik dilatačních trhlin U historických konstrukcí zpravidla
nejsou záměrně vytvořené dilatační spáry jako u konstrukcí novodobých. Spontánně vzniklé
dilatační trhliny jsou nepravidelné a nejsou kryté proti vnikání vlhkosti, stávají se proto někdy
místem, kde dochází k intenzivnější degradaci materiálů.
•Střídání teplot v průběhu dne způsobuje objemové změny a vyvolává vznik mechanických
napětí na povrchu konstrukcí. Je jedním z činitelů, který způsobuje stárnutí nátěrů, u omítek,
malt a měkkého kamene je jednou z příčin odtrhávání povrchových částí. Tepelné změny
a působení mrazu způsobují křehnutí dřeva.
•Při mrznutí vlhkých omítek nebo pórézního kamene se zvětšuje objem a také vznikají silová
napětí. Mrznoucí vlhké zeminy působí při zvětšování objemu na související konstrukce
tlakem. Stejně působí led vznikající při mrznutí vody v dutinách nebo v trhlinách.
K promrzání zeminy dochází u nás při velkých mrazech (-20oC) trvajících několik dní. Do
hloubky 0,8 až 1,0 m promrzají nesoudržné zeminy (písčité hlíny, písky), soudržné zeminy
(jíly) až do hloubky 1,5 m pod terénem. K promrzání zeminy za zdí (například za zdí
opěrnou) dochází tehdy, nemá-li konstrukce dostatečný tepelný odpor.
•Vítr působí nepříznivě tím, že ochlazuje konstrukce, zesiluje tedy účinek tepelných změn.
Vítr unášející částečky zemin působí abrazivně – obrušuje povrch měkčích materiálů
(voštinové větrání pískovců, cihelného zdiva, vypreparování zimních letokruhů ve dřevě).
•Na některé materiály, například dřevo, působí destruktivně sluneční záření. Hnědá patina
dřeva vzniká v krytých prostorách. V nekrytých prostorách působením slunečního záření
společně s vymýváním povrchu deštěm dostává dřevo šedou barvu. Sluneční záření je také
hlavní příčinou stárnutí nátěrů.
•Voda ve všech formách (vzdušná vlhkost, zemní vlhkost, déšť, led) spolupůsobí s ostatními
povětrnostními činiteli a významně zesiluje jejich účinek. Kromě fyzikálních (mechanických)
účinků je velmi významné její působení chemické – rozpouští a vyluhuje chemické látky,
které jsou součástí konstrukcí (zejména vápno), transportuje chemické látky v roztoku do
jiných částí stavby, kde může docházet k nepříznivým chemickým reakcím, na kterých se
podílí i znečištěné ovzduší (sádrovcová koroze). Také koroze kovů probíhá za vlhka daleko
intenzivněji.
(obr. 01 větrání zdiva)
Voda je nezbytnou podmínkou působení všech forem činitelů biologických:
•Z těchto činitelů stavby nejvýrazněji ovlivňují vyšší rostliny – dřeviny, ale i byliny.
Vegetace nekontrolovaně rostoucí přímo na stavbě nebo v její těsné blízkosti působí na
konstrukce mechanicky růstem svých kořenů, případně větvemi, které narušují omítky.
Vegetace rostoucí na zdivu získává živiny z malty, kterou postupně rozkládá. V okolí kořenů i
koruny dřevin je vyšší vlhkost, která rovněž může stavbu nepříznivě ovlivňovat.
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•Biologické napadení stavby začíná plísněmi, řasami, lišejníky a mechy, které vytvářejí
podmínky pro uchycení vyšších rostlin. Nezbytnou podmínkou napadení je zvýšená vlhkost
a vhodné živiny. Nižší rostliny se usazují v místech, kam zatéká z okapů, na nedostatečně
odvodněných římsách, na soklech, které zvlhčuje zemní vlhkost nebo odstřikující voda.
Intenzivnější napadení nižšími rostlinami můžeme pozorovat u staveb, které jsou znečištěné
ptačím trusem.
•Napadení dřeva plísněmi, houbami a hmyzem je rovněž podmíněno zvýšenou vlhkostí. Tam,
kde delší dobu zatéká, takže dřevo je trvale vlhké, dojde k napadení celulózovorními
houbami, které může po několika letech zatékání způsobit destrukci konstrukcí. Pomalejší
rozklad dřeva houbami nastává tam, kde je dřevo v trvalém kontaktu s vnějším zdivem –
například u zazděných zhlaví trámů. Někdy se setkáváme se zazděnými trámy, které však
napadeny nejsou a uchovaly se i více než 200 let v dobrém stavu. Je to patrně v těch
případech, kdy bylo použito kvalitní dřevo, zhlaví byla těsně zazděná a střecha byla po celou
dobu v dobrém stavu – nebyly zde tedy nezbytné podmínky pro biologické napadení (voda a
vzduch).
•Také pro napadení hmyzem musí mít dřevo dostatečnou vlhkost (větší než 18%). Všechny
druhy hmyzu vyhledávají místa, která mají v průběhu roku jen málo proměnlivou vlhkost a
teplotu (například dřevo chráněné hliněnými mazaninami). Druhy, které pro své
rozmnožování potřebují styk s vnějším prostředím (tesaříci), napadají konstrukce, které jsou
volně přístupné, například půdy. To neplatí pro červotoče, pro které je stavba jejich životním
prostředím, a kteří se s oblibou usazují třeba v dřevěných podlahách v přízemí nebo v zadních
stěnách nábytku přistaveného k vlhkým zdem.
(obr. 03 napadení dřeva)

Dalším vlivem, který dlouhodobě na stavbu působí, je dynamické zatížení, tedy zatížení, které
způsobuje otřesy stavby. Dynamickým zatížením jsou například zemětřesení, údery blesku,
řícení skal, otřesy od dopravy (železniční, silniční i letecké), střílení v lomu, výbuchy, válečné
události apod. Dynamická zatížení mají obvykle malou intenzitu, přesto však mohou vyvolat
otřesy stavby, při kterých vznikají trhliny nebo se rozšiřují trhliny starší. Účinky dynamických
zatížení se u stavby existující několik staletí sčítají a mohou se projevovat poměrně
výraznými trhlinami, ve kterých stavba dilatuje při dynamických i tepelných zatíženích. Vliv
dynamických zatížení se výrazněji projevuje u staveb vysokých a štíhlých nebo u staveb
složených z celků s rozdílnými tuhostmi. Účinek otřesů (zejména zemětřesení) se více projeví
u staveb založených na pevném podkladu (na skále).
Posledním, ale mnohdy velmi významným vlivem, který zhoršuje stav stavby, jsou nevhodné
nebo neuvážené zásahy do okolí (stavební činnost v sousedství, tunelování, změny dopravní
situace apod.) a nevhodné zásahy do stavby samé.
Jak máme stavbu chránit před degradujícími vlivy ?
Řekli jsme, že údržba je především ochrana stavby před působením výše uvedených vlivů.
Zásadní důležitost má ochrana stavby před působením vlhkosti.
(obr. 03 vlhkost)
• Před vlhkostí srážkovou stavbu chrání střecha a její odvodnění a fasády. Hlavní
starostí správce objektu je tedy udržovat v bezvadném stavu střechu, oplechování,
komíny, střešní okna, žlaby, svody, okapní chodníky, odvodňovací rigoly, lapače
střešních splavenin (geigry), dešťovou kanalizaci. Nejméně dvakrát ročně (před zimou
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a po zimě) je třeba vyčistit geigry a revizní šachty, zkotrolovat stav žlabů,
zkontrolovat a opravit okapní chodníky, spády terénů a odvodňovací rigoly.
• Údržba odvodnění je základní součástí ochrany stavby před vzlínavou vodou – udržuje
přirozenou zemní vlhkost. Současně je třeba regulovat vegetaci rostoucí v blízkosti
stavby, aby nezvyšovala zemní ani vzdušnou vlhkost.
• Pokud je v dosahu stavby podzemní voda, je nutný kvalifikovaný návrh ochrany před
zemní vlhkostí, jeho součástí musí být i návrh údržby. Zdůrazňujeme, že
u historických staveb, které většinou nebyly izolovány, je poměrně obtížné zřídit
dokonalou ochranu proti zemní vlhkosti.
• Dalším zdrojem vlhkosti, který může vést k degradaci konstrukcí (zejména dřeva) je
vysoká vzdušná vlhkost v interiéru. Jejím zdrojem může být mokrý provoz ve stavbě,
případně i vlhkost ve stavbě, která je užívána pouze nárazově. U takových staveb
dochází k poškozování povrchů, zejména omítek, plísněmi a řasami, které bují
v místech, kde dochází ke vzniku rosného bodu. Pro ochranu stavby v těchto
podmínkách je rovněž nutný kvalifikovaný návrh konstrukčních úprav a provozních
opatření (vytápění, temperování, větrání), je také nutné zpracovat návrh údržby.
• Významným zdrojem vlhkosti mohou být úniky z instalací. Těm je třeba předcházet
pravidelnou údržbou a okamžitou opravou všech technických zařízení.
(obr. 03 vlhkost)
Velmi důležitá je údržba všech povrchů. Ta má dvě stejně důležité funkce:
•chrání konstrukce před přímým působením degradujících činitelů (před srážkovou vodou,
před pronikáním vody do konstrukce, tepelnými změnami, chemickými vlivy, slunečním
zářením, biologickým napadením),
•zajišťuje vyhovující vzhled objektu.
Údržbou povrchů rozumíme:
•Pravidelnou obnovu nátěrů vnějších omítek – měla by se provádět tehdy, když nátěr již
omítku nechrání, dříve než dojde k narušení omítky. Tímto způsobem se dříve udržovala
venkovská stavení, která se každý rok na jaře bílila vápnem (to mělo význam i z hlediska
hygienického), pravidelně se obnovovaly i nátěry hospodářských budov šlechtických statků,
erárních železničních staveb, někteří z nás to zažili i na vojně. U památkových objektů je
možno nátěr provést v rámci údržby, ovšem na základě závazného stanoviska památkových
orgánů.
•Pravidelnou obnovu nátěrů oken a dveří – zde platí stejné zásady, které se dříve dodržovaly.
Pokud se nátěr obnovuje dříve než dojde k jeho narušení (to znamená po 4 až 6 letech), je
možno okna udržet v dobrém stavu po neomezenou dobu. Je to dobře patrné na stavu oken
městských domů, kde dřevo pravidelně natíraných oken si uchovává všechny své vlastnosti
po dobu delší než sto let.
•Pravidelnou obnovu nátěrů oplechování, kovových prvků fasád, dřevěných střešních prvků,
šindelových krytin.
•Pravidelnou obnovu nátěrů ocelových prvků.
(obr. 04 koroze)
•Pravidelnou opravu podlah, zejména podlah poškozených provozem (uvolněná prkna,
dlaždice, případně prošlapání podlahy).
•Pravidelnou obnovu spárování režného zdiva, které chrání před pronikáním vlhkosti.
Důležitou součástí ochrany objektů před stárnutím je udržování jejich funkce. Objekt, který
není využíván, velmi rychle chátrá. Platí to zejména o obytných a výrobních objektech, ve
kterých je celá řada technických zařízení, která přestanou fungovat, když nejsou delší dobu
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v provozu. Proto v objektu, který není dočasně využíván, by měla být technická zařízení
udržována tak, aby si svoji funkci zachovala.
Problém udržení původní funkce má zásadní význam zejména u technických památek, kde je
často předmětem ochrany právě původní funkce. U památek, jejichž součástí jsou strojní
zařízení (mlýny, kovárny), jsou nároky na pravidelnou údržbu podstatně vyšší a mnohdy jsou
skoro stejně náročné jako v době, kdy stroje byly v pravidelném provozu (stroje parní,
elektrické).
K významným památkám se v poslední době řadí i technické památky, jejichž funkci nebylo
možno udržet (hutě, vápenky, cihelny). U těchto památek se údržba omezuje na konzervaci
zachovaného stavu. Často jde o památky, jejichž životnost byla omezená, byla dána
opotřebováním strojního vybavení a stárnutím materiálů (vyzdívek, ocelových konstrukcí).
Například životnost vysokých pecí se uvažovala v řádu několika málo desítek let, po té době
byla provedena celková oprava nebo úplná přestavba. Této životnosti odpovídal i charakter
provozní údržby – udržovala se funkčnost strojních zařízení, nátěry se obnovovaly jen
v omezené míře.
Údržbou chceme zpomalit stárnutí materiálů i konstrukcí, chceme památce prodloužit život.
Nabízí se otázka: Jaká je životnost materiálů a konstrukcí ?
Rozhodující je, v jakém prostředí se materiál nebo konstrukce nachází a jaké nároky na něj
činí provoz v daném prostředí. Obecně je možno říci, že všechny stavební materiály mají
vysokou životnost (řádově staletou), pokud se nacházejí v chráněném prostředí a nejsou
nepříznivě ovlivňovány těžkým provozem (dynamická zatížení, chemické produkty). Jestliže
vlhkost dřeva nepřekročí hodnotu 18%, vlhkost zdiva 7% a nedochází ke vzniku rosných
bodů na povrchu konstrukcí, stárnutí většiny materiálů se neprojevuje. Tyto podmínky jsou
dodrženy v budovách užívaných k pobytu osob, je však obtížné je udržet v budovách
nevyužívaných.
Jiná je situace u materiálů a konstrukcí vystavených vnějšímu prostředí. Pokusili jsme se
sestavit tabulku, ve které je charakterizována životnost konstrukcí v závislosti na expozici.
Uvedené hodnoty by měly platit pro konstrukce zřizované nebo obnovované v současné době.
Vycházíme ze stáří existujících staveb, které je ovšem v řadě případů mnohonásobně větší.
Uvedená životnost je podmíněna pravidelnou údržbou.
(obr. 05 devastace 01)
konstrukce

životnost

režné zdivo ve vnější expozici
z cihel

100-500 let

z pískovcových kvádrů
lomové z vyvřelin, krystalické břidlice
lomové z opuky nebo měkkého pískovce
beton (ve vnější expozici)
železobeton (ve vnější expozici)

100-500 let
100-500 let
100-500 let
100 let
50-100 let

roubené a hrázděné stavby

100-200 let

ocelové konstrukce (ve vnější expozici)
krytiny pálené
krytiny břidlicové (měděné hřebíky)

100-200 let
70 let
100 let
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údržba

nutná oprava spar a
výměna jednotlivých cihel
nutná oprava spar
nutná oprava spar
nutno chránit omítkou
nutná oprava korodující
výztuže
nutná výměna
napadeného dřeva
opakované nátěry
opravy
opravy

(železné hřebíky)
krytiny plechové (měď, olovo)
krytiny plechové (pozink)
krytiny šindelové

50 let
300-400 let
100 let
30 let
70 let

omítky vápenné s hydraulickým pojivem

30-70 let

omítky cementové

70-100 let

restaurování omítek, kamenných prvků
okna

10-30 let
100-200 let

opravy
nátěry 10-15let
bez obnovy nátěrů
nátěry 8-10let
opravy šindele
nutno včas opravit
poškozená místa
nutno včas opravit
vlasové trhliny
nutné sledovat
nátěr 4až 6 let

(obr. 05 devastace 02-05, 04 koroze)
Řekli jsme, že údržba musí být prováděna pravidelně, každý objekt, nejenom objekt
památkový musí mít plán údržby. Jako příklad můžeme uvést plán údržby venkovského
kostela: (obr. 05 devastace 06)
vegetace
2 x ročně
čištění střešních žlabů a svodů
min. 1 x ročně
údržba odvodňovacích rigolů (čištění, spády)
min. 1 x ročně
kontrola a čištění dešťové kanalizace
min. 1 x ročně
kontrola a oprava krytiny a oplechování
min. 1 x ročně,
vždy po vichřicích a velkém sněhu
drobné opravy omítek
min. 1 x ročně
opravy vnějších nátěrů
po 2 letech (podle stavu)
hydrofobizace
po 2-5 letech (podle stavu)
oprava rozbitých oken
ihned
Některé práce je možno provádět svépomocí, odborné práce (opravy krytiny a oplechování) je
nutno svěřit kvalifikovaným řemeslníkům, opravy nátěrů a hydrofobizaci umělecko
řemeslných prvků restaurátorům.
Oprava
Pokud je třeba odstranit větší poškození nebo obnovit některé konstrukce – je nutná oprava.
Prvním krokem je formulování záměru opravy: její cíle a rozsah. Záměr je nutno konzultovat
s památkovými orgány, je nutno posoudit, zda budou nutné průzkumy a projekt, a odhadnout
náklady.
U památkových objektů má charakter opravy i plošná obnova povrchů (výměna krytiny,
fasádní nátěr, výmalba kostela), pro které u budov, které nejsou zapsanou památkou,
průzkumy a projekty nejsou třeba. U památkově chráněných objektů je nutné před každou
opravou požádat příslušný památkový orgán o závazné stanovisko, které stanoví podmínky
opravy.

Problematika oprav (obr. 02)
U historických staveb jsou mezi dílčími konstrukcemi, jejich detaily i povrchy často složité
vztahy. Na příkladu venkovského kostela je znázorněno, že problematiku opravy je možno
rozdělit na okruhy, kterými se můžeme zabývat odděleně, nesmíme však souvislosti s jinými
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okruhy zanedbat. U každého okruhu je uvedeno, kterými konstrukcemi se musíme vždy
zabývat, v hranatých závorkách [] jsou další práce, které se mohou vyskytnout:
Věž
Krytina a oplechování, atributy (kříž, makovice), hromosvod, krov (báň, lucerna, cibule),
konstrukce hlavní římsy, vnější omítky, okna.
[Ochrana proti ptákům, zvonová stolice, zvony, elektrické zvonění, ciferníky, věžní hodiny,
vnitřní konstrukce (schodiště, stropy, podlahy, omítky, instalace).]
Střecha kostela (loď a presbyterium)
Krytina a oplechování, hromosvod, krov, uložení krovu, konstrukce hlavní římsy, klenba,
strop, podlaha půdy.
[Sanktusník, atributy, zvonek sanktusníku, ochrana proti ptákům, štíty.]
Statika
Krov, uložení krovu, konstrukce hlavní římsy, klenba, strop, zdivo, základy (geologie),
vlhkost, odvodnění.
[Nižší stavby (sakristie, předsíně), restaurování (malby, štuky na klenbě, na zdivu).]
Vlhkost
Zdivo, vnější i vnitřní omítky, odvodnění, odvlhčení, geologie, úpravy terénu, vegetace.
[Malby v interiéru.]
Fasády
Zdivo, statika, vlhkost, vnější i vnitřní omítky, okna, dveře, úpravy terénu, vegetace.
[Malby v interiéru, nižší stavby (sakristie, předsíně), restaurování.]
Interiér
Zdivo, statika, strop, klenba, podlaha, vnitřní omítky, malby v interiéru, vlhkost, odvodnění,
odvlhčení, okna, dveře, osvětlení, instalace, mobiliář, využití (liturgie, vytápění),
restaurování.
Je zřejmé, že většinou konstrukcí se musíme zabývat v rámci několika okruhů. Věž obvykle
tvoří samostatný okruh, protože vyžaduje vysoké lešení, které ovlivní opravu střechy lodě.
Stanovení priorit (obr.2)
V konkrétním případě je nutno postup oprav určit na základě komplexního průzkumu, který
zjistí stav všech konstrukcí, závažnost poruch a poškození, jejich příčiny, souvislosti příčin
poruch, naléhavost odstranění příčin a naléhavost oprav jednotlivých konstrukcí.
Na základě toho se stanoví priority oprav dílčích konstrukcí. U našeho příkladu venkovského
kostela je obvyklý uvedený sled opravy dílčích konstrukcí:
I.
Věž
II.
Střecha
III.
Odvodnění
IV.
Statika
V.
Fasády
VI.
Interiér
prostředky
na opravu celého okruhu, je možno jej členit podle částí
Pokud nejsou dostatečné
stavby, například:
IIa. Střecha presbyteria
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IIb. Sanktusník
IIc. Střecha lodi

Komplexní průzkum (obr. 5)
Komplexní průzkum, který je nezbytným podklad pro kvalifikovaný návrh opravy, má
několik nepominutelných složek, zásadní význam má průzkum nosných konstrukcí.
Poruchy nosných konstrukcí (obr.2)
Průzkum dokumentuje projevy poruch a zjišťuje jejich příčiny.
Projevy poruch (obr. 3 - analýza)
• Deformace (překročení 2. mezního stavu):
krovu
(posuny a pootočení ve spojích, porušení spojů, posunutí prvků, statické
porušení prvků, průhyby vaznic a vazných trámů, pokles vazeb, pokles
hřebene střechy, vyklonění vazeb apod.),
kleneb (průhyb),
zdiva (výklon, boulení, pokles),
základů (pokles, pootočení kolem vnější hrany, podmrznutí),
podlah (pokles, podmrznutí), případně jiných doplňkových konstrukcí.
•

Trhliny (překročení 1. mezního stavu – únosnosti):
ve zdivu,
v klenbách,
v nenosných konstrukcích (podhledech, příčkách, podlahách).
Je nutno rozlišit trhliny smykové a tahové a trhliny vznikající při porušení
tlakem.
Z trhlin je možno zjistit směr pohybu a odhalit jeho příčinu

Deformace a statické poruchy (trhliny) jsou způsobeny silami, s jejichž působením ve stavbě
se při návrhu a realizaci stavby nepočítalo. U historických staveb se poruchami nejčastěji
projevuje působení:
vodorovné síly od krovu,
vodorovné síly od klenby,
poklesu nebo pootočení v základech.
Mnohdy však působí některé z těchto faktorů současně, projevy poruch a jejich příčiny je
proto třeba vždy detailně analyzovat

Příčiny poruch
• Konstrukční závady:
nevhodně zvolená konstrukce, nevhodné detaily konstrukce.
• Nedostatečné dimenze:
konstrukce, dílčích prvků, spojů.
• Změna konstrukce:
vybourání otvorů, odstranění prvků, vložení nové konstrukce (sanktusník).
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•

Změna vlastností materiálu:
napadení dřeva, koroze, degradace působením povětrnosti, vlhkostí.
• Změna podmínek stavby:
změna zatížení (změna krytiny, nástavba věže, dodatečné zaklenutí),
změna únosnosti základů (podmáčení),
změna hladiny podzemní vody,
projev podzemních konstrukcí (starší stavby, kanalizace, zaniklé nebo
nepřístupné sklepy),
výkopy, přístavby v okolí,
dynamické vlivy (bouřky, zemětřesení, doprava),
mimořádné vlivy (požáry, válečné události, vandalismus, celková devastace).

Příčiny poruch je možno rozdělit na:
a) příčiny způsobené změnami stavby nebo jejích podmínek,
b) příčiny způsobené změnami vlastností materiálu.
Při zjišťování příčin ad a) má zásadní důležitost analýza konstrukce a znalost historie stavby,
u příčin ad b) se musíme zabývat stavem materiálu (dřeva, staviva, zdicích a omítkových
malt, kamenných a kovových prvků, základových půd).
Na zhoršení vlastností všech materiálů se skoro vždy podílí nadměrná vlhkost. Proto musí být
součástí průzkumu nosných konstrukcí také dokumentování nadměrné vlhkosti a zjišťování
jejích příčin.
Analýza statických poruch (obr. 3)
Na obrázku 3 jsou naznačeny některé možnosti vzniku statických poruch (deformací a trhlin)
v klenbách a ve zdivu.
Je třeba rozlišovat trhliny, které jsou projevem poruch, od trhlin, které funkci konstrukce
neohrožují. U kleneb kostelních lodí na větší rozpětí se setkáváme s podélnými trhlinami
v ose klenby, které jsou dokladem působení zděné klenby jako trojkloubového oblouku.
Pokud jsou klouby v uložení klenby neposuvné, je tento statický model stabilní. Je třeba vždy
zkoumat, zda podélná trhlina v ose není doprovázena trhlinami při patkách klenby nebo
v čelech lunet, které by dokládaly posun patek klenby.
Od statických trhlin (které vznikají působením statického zatížení – hmotnosti konstrukce,
užitného zatížení, větru a sněhu), je nutno rozlišovat trhliny dilatační, které vznikají
působením dynamického a teplotního zatížení. Periodické působení těchto sil se projevuje
vznikem trhlin v místech nejmenší tuhosti stavby (v oknech, ve sparách mezi jednotlivými
stavebními etapami apod.). Ve stavbách novodobých se dilatační spáry vytvářejí záměrně.
V historických stavbách mají tuto funkci někdy trhliny, které vznikly působením zatížení
statického, jindy spáry mezi jednotlivými etapami. Dilatační trhliny vznikají v místech, kde
jsou rozdíly v založení (různá hloubka základové spáry, různá únosnost základové půdy) nebo
v místech, kde se výrazně mění tuhost stavby. Rozlišení statických a dilatačních trhlin a
posouzení jejich vlivu na stabilitu a únosnost je nutno provést pečlivě, protože zajištění
dilatačních trhlin by mohlo vyvolat jejich vznik v jiném místě (případně i v místě dosud
neporušeném).
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Průzkum nosných konstrukcí – statický průzkum (obr.4)
Průzkum má tyto fáze:
poznání,
dokumentace,
analýza a posouzení.
Zkoumá se:
konstrukce (tvar, statické schéma, zatížení, konstrukční závady, dimenze),
stav konstrukce (vlastnosti materiálu, narušení materiálu, statické poruchy),
historie
(vznik a vývoj konstrukce, stavební etapy, změny konstrukce a zatížení,
opravy, provizorní opravy, existence starších konstrukcí a jejich prvků).
U jednotlivých nosných konstrukcí jsou rozsah a zaměření průzkumu odlišné. Na obrázku 4
jsou uvedeny oblasti zkoumání, které jsou nezbytnou součástí průzkumu nosných konstrukcí
kostela:
krov,
klenby a zdivo,
základy.
Průzkum nosných konstrukcí má přímé návaznosti na průzkum:
stavebně historický,
geologický,
průzkum vlhkosti.
U geologického průzkumu je vhodné (vždy) zpracovat nejprve archivní rešerši, která podá
poměrně přesnou představu o geologických poměrech dané lokality. Sondážní průzkum se
provede až na základě analýzy nosných konstrukcí v místech, která jsou pro zjištění způsobu
založení důležitá.
V ideálním případě se případný návrh zajištění zpracuje na základě geologické rešerše.
Sondážní průzkum se v tomto případě provádí až při realizaci kvůli ověření předpokladů
projektu. Sondovat je totiž zpravidla nutné v místě největších poruch, sonda znamená vždy
další narušení nepříznivé situace, proto je nutné sondu ihned vyhodnotit a narušené
konstrukce co nejdříve zajistit.
Komplexní průzkum (obr.5)
Součástí komplexního průzkumu je vždy:
analýza nosných konstrukcí a statických poruch,
průzkum napadení dřeva,
průzkum vlhkosti,
posouzení mechanických vlastností materiálů,
stavebně historický průzkum.
Doplňující průzkumy:
geologický (pokud má stavba statické poruchy způsobené založením),
hydrogeologický (pokud hladina podzemní vody ovlivňuje stavbu),
archeologický (může být vyvolán sondážními pracemi, doplňuje informace
získané průzkumem stavebně historickým a geologickým),
dendrochronologický (významně přispívá k upřesnění historie, zejména
krovu a stropů),
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restaurátorský a technologický průzkum omítek (jsou nezbytné pro zjištění
stavu a historie omítek, jejich ovlivnění vlhkostí a pro návrh opravy),
matematické modelování (může být významné pro analýzu nosných
konstrukcí celé stavby, zjištění stavebního vývoje, určení příčin poruch
– modelování trhlin).
Již ze schématu je patrné, že je nezbytná odborná koordinace jednotlivých průzkumů
a samozřejmě i jejich interpretace. Průzkumy by měl proto zadávat ten, kdo bude na základě
průzkumů zpracovávat návrh opravy – tedy projektant.
Často se setkáváme s tím, že průzkumy zadává investor nebo jeho zástupce bez předchozího
předběžného průzkumu, zkoumají se věci nepodstatné, zapomíná se na ty důležité.
Průzkumy provádějí specializované firmy někdy rutinním způsobem, například u průzkumu
napadení velmi pečlivě určí škůdce a rozsah napadení, aby se však zjistilo, nakolik je
narušena funkce konstrukce, zda postačí výměna prvků nebo bude nutná změna
konstrukčního systému, musí se provést další detailní průzkum.
Průzkumy od specializovaných firem jsou dražší, protože některé průzkumy může provést
projektant sám. Projektant obvykle nebude mít zájem na zpracování průzkumů nadbytečných,
protože tím snižuje částku, která zbývá na projekt.
Specializovaná firma nenese zodpovědnost za úplnost a kvalitu zpracování průzkumů, pokud
však průzkumy zadává a přebírá projektant, je za jejich výsledky zodpovědný.
Někdy zadává specializované průzkumy sám investor proto, že chce pomoci projektantu,
který se nevyzná v celé šíři problematiky opravy památek. Nepovažuji tento přístup za
vhodný – kvalifikovaného a zodpovědného projektanta nenahradí sebelepší specialisté ani
poučený investor ani památkový dozor. Bohužel se často setkáváme s tím, že chybné závěry
a návrhy projektanta se řeší až při realizaci, mnohdy v neprospěch objektu a jeho památkové
hodnoty.
Průzkum může mít několik fází:
předběžný (který provede projektant a na jeho základě navrhne zadání
a rozsah průzkumů specializovaných),
specializované průzkumy (jsou podkladem pro projekt),
případné doplňující (v průběhu zpracování projektu),
ověřovací (při realizaci, pro ověření předpokladů projektu),
plošný (při realizaci, pro upřesnění rozsahu prací),
dokumentační (v průběhu prací, dokumentace odkrytých historických situací).
Jako příklad uvádíme postup průzkumu krovu, jehož vazné trámy jsou zakryty podlahou
půdy:
předběžný průzkum – projektant zjistí, že krov je v uložení pravděpodobně
narušen, je poddimenzovaný, došlo ke změnám jeho konstrukce;
projektant navrhne rozsah průzkumů a sondy,
specializované průzkumy – vyhodnocením sond se zjistí podoba konstrukce,
druh napadení dřeva a jeho přibližný rozsah, statickým výpočtem se
posoudí konstrukce, na základě stavebně historického průzkumu se určí
stavební vývoj krovu a historie poruch,
doplňující průzkum – byla nalezena zazděná pozednice staršího krovu – sondy
se rozšíří a zpracuje se dendrochronologická analýza,
ověřovací průzkum – před zahájením prací dodavatel stavby provede sondy
v místech, kde to dříve nebylo možné,
plošný průzkum – stavební práce budou zahájeny plošným odkrytím podlahy,
ve spolupráci s projektantem bude upřesněn rozsah výměny dřeva,
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dokumentační průzkum – při opravě uložení budou zpracovatelem stavebně
historického průzkumu dokumentovány starší omítky mezi stropními
trámy.
Příprava a realizace opravy (obr.6)
Nezbytnou podmínkou úspěšné opravy památky je součinnost investora, projektanta,
památkového dozoru a dodavatele stavby. Realizace je společným dílem, ke kterému musí
všichni účastníci přistupovat zodpovědně. Pokud některý z nich neplní svou funkci, vždy se to
na hotovém díle projeví.
Doporučuji postupovat podle následujícího schématu:
záměr opravy (I)
předběžný průzkum (P)
formulace záměru (I+P+Ř)
komplexní
průzkum (P)
projekt pro stavební povolení (P)
schválení projektu (I+P+Ř) výběr
dodavatele (I)
zadání stavby (I+P)
realizace stavby + realizační projekt (D+I+P+Ř)
převzetí stavby (D+I+P+Ř)
I – investor, P – projektant, D – dodavatel, Ř – památkář
Uvedený postup se odlišuje od praxe běžné u novostaveb, kde je podkladem pro výběr
dodavatele a zadání prací realizační projekt. U památek musí být v projektu pro stavební
povolení specifikovány všechny zásahy do památkové podstaty objektu. Projekt musí být
natolik podrobný, aby byla jasná koncepce opravy a doplnění nosných konstrukcí, ochrany
proti vlhkosti, rozsah a koncepce restaurátorských prací. Pokud to rozsah poznání nedovoluje
(když je například omezená možnost sondování), je nutné koncepci zpracovat v alternativách,
jejichž důsledky se musí posoudit. Projekt, který se předkládá ke schválení investoru
a památkářům, by měl obsahovat:
analýzu příčin poruch,
koncepci řešení statiky, vlhkosti, technologie omítek a nátěrů, restaurování,
zdůvodnění navrženého řešení (výběr z možných variant podložený statickým
výpočtem, výsledky laboratorních zkoušek apod.),
návrh opravy (s vyznačením zásahu do konstrukcí, nových konstrukcí a jejich
dimenzí).
Projekt, který má tyto náležitosti, je již natolik podrobný, že může být využit i pro zpracování
rozpočtu a zadání dodavateli.
V realizačním projektu (který je účelné zpracovávat v průběhu realizace) již není možno
měnit koncepci, pouze se upřesňuje rozsah prací podle skutečného stavu, doplňují se
podrobnosti dokumentace (například detaily spojů nebo navrženého uložení krovu, které se
upravuje podle situace zjištěné při odkrytí), reaguje se na nálezy (například zdivo staršího
objektu ve výkopu). Zkušený projektant by měl možnosti nálezů předvídat.

Návrh opravy
Odvodnění a odvlhčení (obr. 06 odvodnění- 07 a další)
Voda je hlavním škůdcem památek. Na příkladu venkovského kostela uvádíme hlavní zásady
ochrany staveb před vlhkostí.
Před srážkovou vodou objekt chrání střecha, vodu se střechy je třeba odvést tak, aby
nezatékala do stavby a nezvyšovala vlhkost zeminy. Terén v okolí stavby musí být odvodněn
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tak, aby voda nezatékala do stavby a aby vsakující se voda nezvyšovala vlhkost zeminy
v blízkosti stavby.
Odvedení srážkové vody musí zajišťovat spolehlivý a dobře udržovaný systém odvodnění.
Jeho součástí jsou: střešní žlaby a svody, okapní chodníky, spádování terénu, odvodňovací
rigoly, dešťová kanalizace. Pokud je stavba poškozována vlhkostí, musíme nejprve odstranit
závady v odvodnění, které se vyskytují téměř u každé stavby.
Pokud stavba nemá střešní žlaby, voda s okapu vymílá terén a vsakuje se u paty zdiva.
V těchto případech je vždy třeba zřídit a pravidelně udržovat okapní chodníky a udržovat
terén ve spádu od zdiva.
Pro snížení množství vody, která ovlivňuje objekt, má největší význam odvedení vody se
střechy pomocí střešních žlabů a svodů do kanalizace. Střešní žlaby ovšem mohou být
zdrojem značných poškození, pokud nejsou pravidelně čištěny, není kontrolován jejich spád
a pokud jsou narušené. U kostelů, kde by bylo obtížné žlaby čistit, je někdy vhodnější od
zřízení žlabů upustit.
Dešťové svody nesmí být poškozené, pokud nejsou zaústěny přes lapač střešních splavenin do
kanalizace, mají být ukončeny kolenem nad nepropustnou mísou nebo žlábkem, který odvádí
vodu do dostatečné vzdálenosti od zdiva (podle spádu terénu, nejméně však 4 m).
Dešťová kanalizace je nevhodnějším způsobem odvodnění, musí však být nepropustná, musí
mít revizní šachty a musí být pravidelně čištěná. Starší betonové kanalizace na hřbitovech
jsou většinou úplně zanesené hlínou (pokud nemají revizní šachty). Zřízení kanalizace na
hřbitovech (i bývalých) je někde problematické, je vhodné vést trasy kanalizace pod
cestičkami.
Hroby někdy představují značnou překážku v odvodnění. Zvlášť problematické jsou hroby
těsně u kostelní zdi. Pokud nejsou udržované, je vhodné je odstranit nebo upravit tak
(ponechat jen pomník), aby byl terén dobře odvodněn.
Staré hroby jsou často zarostlé křovinami, nepříznivě působí i keře udržovaných hrobů, pokud
jsou blízko zdiva. Dřeviny by měly být korigovány tak, aby jejich větve nebyly blíže než 4 m
od zdiva.
Terén by měl mít minimální spád 5%, vždy směrem od zdi. Pokud není možno tento spád
dodržet, je vhodné zřídit ve vzdálenosti 3 až 4 m od zdiva odvodňovací rigol, který se do
terénu zařízne. Nedostatečné odvodnění terénu poznáme podle porostu – voda se drží a
vsakuje tam, kde je mech a vlhkomilné byliny.
Odvodněním se musíme zabývat u každé stavby. Příčiny vlhkosti ve stavbě má smysl
zkoumat teprve poté, co odstraníme závady ve výše uvedených oblastech. Účinek odvodnění
se projeví s určitým zpožděním, doporučujeme proto tento postup:
1. zdokumentovat stav vlhkosti zdiva a poškození vlhkostí způsobená,
2. odstranit závady v odvodnění,
3. účinek provedených opatření vyhodnotit (nejlépe po 1 roce),
4. zabývat se odvlhčením stavby.
Ve většině případů je hlavní příčinou vysoké vlhkosti ve zdivu špatné odvodnění. Kostely se
většinou stavěly na vyvýšeném místě a zakládaly na pevné půdě. Jiné stavby, ale i některé
kostely stojí naopak v nižší poloze, případně i v místě s vysokou hladinou podzemní vody.
V tomto případě je třeba vždy vyhodnotit situaci a polohu stavby, geologickou stavbu
podloží, zástavbu i terén v okolí stavby (včetně změn, ke kterým došlo v průběhu její
existence), zdroje vlhkosti atd. Všechny tyto okolnosti výrazně ovlivní volbu metody
odvlhčení. Ne všechny metody jsou vhodné pro odvlhčení památky, tím spíše kostela.
U kostelů by se mělo vyloučit podřezání nebo infuze. Tyto metody jsou sice účinné, ale jejich
výsledkem je velmi výrazné zvýšení vlhkosti zdiva pod vloženou izolací nebo clonou. Pokud
je zdivo se zvýšenou vlhkostí nad úrovní terénu, dochází k jeho intenzivní degradaci
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vyluhováním, chemickými změnami a mrazem. Při uplatnění těchto metod u jiných
památkových staveb je nutno posoudit stav zdiva pod izolací a vyřešit návaznost na
vodorovnou izolaci podlahy.
Za metodu nevhodnou pro odvlhčení kostelů považuji odvětrávací kanály na vnější straně
zdiva. Hlavním důvodem je to, že je velmi obtížné kanály udržovat v takovém stavu, aby do
nich nezatékalo stropem nebo nepronikala vlhkost z terénu. Kanály pak spíše vlhkost sbírají,
než aby ji odváděly. Druhým důvodem je vystavení základové spáry vlivům prostředí, u
namrzavých zemin může dojít k podmrzání základů. U městských staveb mohou být účinnou
metodou snížení vlhkosti ve zdivu anglické dvorky, vždy je však nutné (a někdy je to obtížné)
zajistit, aby do dvorků nezatékalo, aby byly odvodněné, větrané a především udržované. Je
možno uvést příklady, kde správně provedené a po řadu let dobře fungující anglické dvorky v
důsledku nedostatečné údržby způsobily vážné poškození stavby.
Nevhodné (u všech staveb) je také zřizování drenáží ve výkopu na vnější straně zdiva, které
je v poslední době oblíbené. Drenáž přivádí k základu vodu a (i když je drenáž dobře
odvodněná) dochází k vyluhování a vymývání zdiva.
Osazení nopové folie do výkopu na vnější straně zdi je rovněž nevhodné. Nopová folie sice
zabrání kontaktu základového zdiva se zeminou, pro odvětrání vlhkosti je však naprosto
neúčinná. Pokud se dostane voda mezi folii a zdivo (a tomu se nedá dlouhodobě bránit
sebelépe vyřešeným detailem), bude její účinek zcela opačný – dojde ke zvýšení vlhkosti ve
zdivu.
Metody, které charakterizuji jako nevhodné, nemusí v každém případě vést ke zhoršení
vlhkostních poměrů. Z dlouholeté zkušenosti však víme, že uplatnění těchto metod přináší tak
velká rizika, že je lépe je neužívat.
K metodám účinným při snižování vlhkosti ve zdivu historických budov patří zřízení
větracích kanálků v interiéru. Kanálky musí být dobře dimenzované (například tvarovky
IGLÚ), musí mít dobře dimenzovaný přívod vzduchu i odtah. U kostelů je tato metoda
využitelná jen ve zcela mimořádných a zdůvodněných případech, protože prostor pod
podlahou archeologickým terénem, do kterého by se mělo zasahovat jen zcela výjimečně.
Obdobná omezení mají další účinné metody: sanační omítky a aktivní elektroosmóza, které je
možno využívat jen tam, kde je možný zásah do omítek.
Sanační omítky je možno uplatnit tam, kde jsou původní omítky zcela zničené vlhkostí. Při
aplikaci sanačních omítek se setkáváme s tím, že investor nedodrží návrh výrobce omítek
a v zájmu úspor nechá provést sanační omítky jen na vlhkém zdivu. Tento přístup je riskantní,
protože nad sanační omítkou vznikne zóna zvýšené vlhkosti, kde může po opravě dojít
k degradaci omítek, které jsou dosud dobře zachovány.
Navázání sanačních omítek na původní omítky a jejich nátěry je dnes většinou možné bez
problémů.
Při aplikaci sanačních omítek by neměly být odstraňovány starší nenarušené omítky.
Setkáváme se totiž často s hydraulickými omítkami původními nebo užitými při opravách,
které jsou dobře zachované, i když nejsou celistvé. V těchto případech je nutno od aplikace
sanačních omítek (které by měly být v celistvé ploše), upustit a volit jinou omítku, u které se
bude počítat s častější obnovou.
Aktivní elektroosmóza je účinná metoda, která zasahuje do původních omítek jen v omezené
míře. Jejímu většímu rozšíření (a prověření její účinnosti) většinou brání vyšší náklady.
Ve výjimečných případech může být účinná drenáž, která sníží vysokou hladinu podzemní
vody nebo zabrání přítoku podzemní vody tím, že přetne jeho horizont. Tuto metodu není
možno navrhovat bez podrobného geologického a hydrogeologického průzkumu. Její účinnost
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je nutno prokázat. V každém případě musí být taková drenáž v dostatečné vzdálenosti od
objektu. Tato vzdálenost se rovněž musí určit na základě podrobného průzkumu.
Oprava krovu (obr. 07 oprava krovu)
Při opravě krovu je třeba posuzovat:
konstrukční systém,
dimenze prvků,
uložení krovu,
napadení dřeva,
změny konstrukce a opravy.
V konstrukci krovu jsou šikmé nosníky, které mají vodorovné reakce. Krov by měl mít
takový konstrukční systém, aby nepůsobil na spodní stavbu (na zdivo) vodorovnou silou. Tato
zásada není dodržena u jednoduchých staveb bez vazných trámů nebo u krovů v uložení
zazděných (archaický typ krovů, který se u nás nevyskytuje). Krovy našich kostelů vazné
trámy mají, přesto však vodorovná síla od krovu není vždy konstrukcí krovu zachycena,
například:
ve valbách,
v nárožních a úžlabních vazbách,
u krovů, které mají vazné trámy níže než je vrchol klenby,
u krovů, které nemají výměnu kráčat,
u nevhodných spojů kráčat s výměnou (běžný spoj na čep zajištěný kolíkem
není schopen přenášet tah).
Tyto konstrukční závady je možno opravit pouze doplněním konstrukce krovu, například
přidáním vazných trámů, přidáním výměn kráčat, ztužením spojů ocelovými třmeny,
vložením diagonál, vytvořením vodorovných příhradových nosníků v úrovni vazných trámů
apod. Koncepčně nevhodné je zajišťovat zachycení vodorovné síly od krovu pomocí táhel
nebo věnců ve zděné části stavby.
Častou konstrukční závadou bývá nedostatečná únosnost ležaté stolice. S tím se setkáváme u
pozdního typu stolice, který míval příliš malý sklon a byl vylehčován (někdy až příliš). Tyto
krovy byly opravovány už v minulosti, nejčastěji vložením podélné vaznice na svislých
sloupcích nebo podepřením vzpěr sloupky. V těchto případech je nutné statickým výpočtem
zjistit, jaká je únosnost původní konstrukce a zda je dodatečná oprava účinná.
Nedostatečnou únosnost mají krovy, které byly navrženy na lehkou krytinu (šindel), ale dnes
mají krytinu střední (bobrovky) nebo těžkou (prejzy). U ležatých stolic měly krovy stavěné
pro lehkou krytinu větší rozteče vazeb (až 1,5 m), mezi plnými vazbami bylo 4 až 5 polí,
podélné ztužení bylo jednodušší, vzpěry ležatých stolic měly menší sklon. V těchto případech
je nutné posoudit krov na různé typy krytiny, stavebně historický průzkum by měl zjistit, čím
byla střecha kryta v minulosti. Na základě těchto zjištění se pak rozhodne o volbě krytiny.
S volbou krytiny úzce souvisí i posuzování dimenzí jednotlivých prvků. Poddimenzovány
bývají zejména krokve a vaznice. Pokud se tento problém nevyřeší změnou krytiny, je možno
poddimenzované prvky zesílit, nahradit většími, podepřít (pásky, sedly, vzpěrami, sloupky,
vzpěradly), je možno také zmenšit jejich zatížení nebo rozpětí přidáním vazeb, plných vazeb,
vaznic, hambalků.
Poruchy a závady se téměř u všech historických staveb vyskytují v uložení krovu. V uložení
musí být zachyceny vodorovné reakce šikmých prvků a svislá reakce vazeb musí být
přenesena do zdiva. U starších staveb měl krov i funkci ztužení stavby, kterou zajišťovalo
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zazdění zhlaví nebo spojení konstrukce krovu s táhly a závlačemi kotvenými do zdiva. Někdy
bývá konstrukčně spojen krov, klenba, systém táhel a zdivo. Zazděné uložení krovů často
zajišťovalo i stabilitu hlavní římsy. S krovem bývají konstrukčně spojeny i dřevěné klenby.
U starších krovů (do 16. století) bývají vazné trámy krovu současně i stropními trámy.
Existuje několik typů uložení krovů, u kterých jsou uvedené funkce nosných konstrukcí
různým způsobem řešeny. Velký problém představují zazděné dřevěné prvky, které jsou
zpravidla napadené. V těchto případech je nutné kromě naplnění všech funkcí uložení zajistit
ještě konstrukční ochranu dřeva (vzduchovou mezerou kolem zhlaví). Bývá nutný zásah do
konstrukčního systému – změna detailu uložení by však měla být co nejmenší. Problémem
bývá zajistit stabilitu hlavní římsy současně s vytvořením kapes pro trámy. V některých
případech je možno uplatnit zdivo armované nerezovou šroubovicovou výztuží (Statical,
Helifix), které je vhodnější než železobetonové desky a věnce.
U kostelů středověkého založení musíme počítat s tím, že zůstaly zachovány prvky starších
konstrukcí (například zazděné pozednice pod pozednicemi současnými).
Problémy s napadením dřeva v uložení jsou zejména v úžlabních a nárožních vazbách (u
kostelů ve styku lodi a presbytáře), kde jsou obvykle i konstrukční závady v zachycení
vodorovných sil. V těchto místech byly krovy opakovaně opravovány, většinou provizorním
způsobem. Při opravě se obvykle odstraní dodatečné prvky, obnoví se původní konstrukce
a doplní se prvky nutné pro odstranění konstrukčních závad (zachycení vodorovných reakcí).
Napadení hnilobou se vyskytuje zejména v uložení nebo v místech, kam zatéká narušenou
krytinou, oplechováním, pod střešními okny, ve hřebeni střechy. Napadení broukem, zejména
tesaříkem, se soustřeďuje v místech, kde jsou pro jeho život vhodné podmínky, například pod
hliněnými mazaninami podlah. Silně bývají napadeny prvky dodatečných oprav, pro které se
často používalo podřadné dřevo. U věží a sanktusníků kostelů se napadení broukem
soustřeďuje v okolí lucerny.
Prvky napadené hnilobou u krovů kostelů odstraňujeme, protože je zde příliš velké nebezpečí
recidivy.
U napadení hmyzem je třeba rozlišovat stupeň narušení. U napadení tesaříkem jsou požerem
někdy poškozeny jen povrchové vrstvy. Pokud je průřez nenarušeného dřeva dostatečný pro
to, aby prvek plnil svou funkci a pokud není povrch destruován natolik, že je narušena funkce
spojů, je možno prvek ve stavbě ponechat. V některých případech není nutné měnit celý
prvek, je možno jej opravit vložkou, někdy je účinné zpevnění dřeva pryskyřicí (například
Solakrylem).
U poškození dřeva hmyzem je nutno rozlišovat i stáří napadení. Pokud zjistíme, že napadení
je staré a pokud je v krovu nenapadené dřevo mladší, není třeba mít obavy z rozšíření starého
napadení.
Chemické prostředky proti škůdcům je třeba uplatnit jako preventivní ochranu u nového
dřeva, jejich účinnost pro likvidaci napadení je však omezená. Ošetření dřeva naléváním
prostředků do vyvrtaných otvorů pokládáme za neúčinné.
Dodatečné opravy, které změnily původní konstrukční systém, byly často dobře koncipované
a někdy i dobře provedené. V těchto případech jsou součástí památkové podstaty stavby a je
nutno je zachovat. Časté jsou případy, kdy dodatečná oprava je sice účinná, má však
provizorní charakter – byla provedena ze dřeva nekvalitního, často druhotně užitého. V těchto
případech je nutno zvažovat, které části konstrukce vyměnit a které ponechat.
Dodatečné prvky se do konstrukce přidávaly i v případech, kdy částečně ztratila únosnost při
narušení, zejména v uložení. V těchto případech by se měla původní konstrukce obnovit.

16

Při korekci starších oprav doporučuji následující postup:
1. posouzení původní konstrukce,
21. pokud vyhoví, odstranit dodatečné prvky a vyměnit narušené prvky
původní konstrukce,
22. pokud nevyhoví, posoudit konstrukci s dodatečnými prvky
221. pokud vyhoví, opravit původní i dodatečnou konstrukci,
222. pokud nevyhoví, opravit konstrukci původní, odstranit
dodatečné prvky a původní konstrukci zesílit jiným
způsobem

Statické zajištění (obr. 08 statické zajištění - 00)
Pro návrh statického zajištění dvojnásob platí, že nezbytným podkladem je komplexní
průzkum a analýza poruch stavby a jejich příčin. Opakovaně se setkáváme s návrhy statického
zajištění, které nejsou podloženy objektivní, zdůvodněnou a ověřitelnou analýzou, a které jsou
řešeny bez znalosti stavební historie objektu a bez ohledu na jeho památkové hodnoty.
V některých projektech se navrhuje náročné ztužení stavby přesto, že příčiny vzniku trhlin,
které jsou ve stavbě, byly v minulosti již odstraněny. Častým argumentem pro zřízení nových
věnců a táhel bývá údajná nutnost zvýšení tuhosti stavby. Projektanti, kteří nemají zkušenosti
s historickými stavbami, si někdy neuvědomují, že tuhost historických staveb byla podstatně
větší než tuhost staveb 19. a 20. století, které táhla nebo věnce mít musejí. (obr.08 statické
zajištění - 011-013) Tuhost každé stavby (to jest schopnost odolávat působení vodorovných a
dynamických sil) je dnes možno posoudit pomocí matematického modelu.
Statické zajištění památkové stavby je nutné pouze v případech, kdy stavba má vážné statické
poruchy, mělo by mít jen nezbytně nutný rozsah a mělo by být navrženo a provedeno tak, aby
nesnižovalo památkovou hodnotu stavby.
V této přednášce se zabýváme pouze statickým zajištěním, které je součástí opravy.
Nezabýváme se (záměrně) statickým zajištěním vynuceným změnou využití památkového
objektu, jehož důsledkem jsou změny zatížení a konstrukčního systému. Je třeba zdůraznit, že
využití památkových objektů by mělo být vždy přizpůsobeno možnostem stavby (na závěr si
porovnáme tzv. tvrdé a měkké řešení).
Jaké jsou cíle statického zajištění :
• odstranění příčin poruch, odstranění poškození, odstranění konstrukčních závad,
ochrana nosných konstrukcí
• zajištění únosnosti a stability všech nosných konstrukcí
Statické zajištění se zabývá nosnými konstrukcemi. U pozemních staveb k nim patří zejména:
krov, klenby, stropy, zdivo, základy
Jaké jsou příčiny statických poruch (obr. 08 statické zajištění – 014) a jaké volíme metody
opravy (vyznačeno kursivou):
krovy
viz obr. 07
klenby
dimenze klenby jsou u kostelů většinou dostatečné ,
u ostatních historických staveb bývají poddimenzované segmentové
a neckové klenby, případně klenby zatížené zdí,
není zachycena vodorovná síla od klenby
zachycení vodorovné síly:
masivní stěny,
opěrné pilíře (původní, dodatečné),
17

stropy
zdivo

základy

táhla (původní, dodatečná),
věnce (původní dřevěné, novodobé – aby byly účinné, je nutné
spojení s táhly, věnce umístit co nejblíže působící síle,
zajistit spojení se zdivem; u kostelů jsou věnce ocelové
vhodnější než železobetonové).
narušení dřeva, poddimenzování
výměna dřeva, zesílení konstrukce (vyvěšení na krov, vzpěradla)
vodorovné síly od krovu, klenby, poklesy základů, narušení zdiva,
změny otvorů
zajištění trhlin (hloubkové spárování, injektáž, kotvení),
přezdění,
dozdění vypadlin
mělké založení (u jílovitých zemin min. 1,6 m), neúnosná zemina,
rozlišit systémové a lokální poruchy
podchycení, rozšíření (podezdění, mikropiloty, manžety)
ochrana základové půdy (viz Odvodnění)
U základů se setkáváme se staršími opravami, které vycházely ze
špatně určené příčiny poruch:
opěráky tam, kde jsou poruchy od základů,
prohloubení základů na druhohorních jílech, které mohou
mít mocnost i několik desítek metrů.

Když statické zajištění výrazně mění konstrukční systém stavby, jedná se o tzv. tvrdé řešení.
Na několika obrázcích si ukážeme rozdíly mezi řešením měkkým a tvrdým. (obr. 102-180)
Zvýšení tuhosti stavby předpjatými lany považujeme za tvrdé řešení a nepokládáme jej za
vhodné zejména z těchto důvodů:
• konstrukční závady by měly být vyřešeny v jednotlivých nosných
konstrukcích, nikoliv přenesením problémů se zachycením
vodorovných sil do zdiva,
• do stavby se vnáší další (poměrně velké) zatížení, které ve stavbě
nebylo,
• pro osazení táhel je nutné zřizovat kapsy a drážky, které zdivo výrazně
oslabují v exponovaných místech,
• u historických staveb táhla a úpravy nutné pro jejich osazení přicházejí
do konfliktu s historickými konstrukcemi a prvky,
• účinnost táhel je podmíněna existencí předpětí, jehož udržování je
problematické.

Průzkumy a opravami nosných konstrukcí historických staveb se podrobněji zabývám
zejména v publikacích:
Péče o architektonické dědictví, sborník prací, III.díl, Idea servis 2009
Konstrukce historických staveb, STOP 2006
Historické krovy, GRADA 2004, 2005, 2010
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