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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je celkové zhodnocení stavu objektu bývalé fary 

v Šonov� na Broumovsku.  

Popis objektu za�íná stavebn� – historickým pr�zkumem. Dále popisuje 

stavebn� – technický pr�zkum objektu. Následn� jsou popsány jednotlivé poruchy 

objektu a za jaké p�í�iny vznikly. Poslední kapitolou jsou navržené sana�ní metody 

oprav ur�ených na základ� zjišt�ných skute�ností. V p�íloze diplomové práce je 

výkresová dokumentace. 
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Abstract 

The aim of this diploma thesis is to conduct an identication of the condition 

of a former rectory building located in Sonov in the Broumov region.  

The description of the building starts with its construction, focusing on 

historical research, before moving on to the technical research into the building 

itself. Subsequently, the individual faults of the building are described and for what 

reasons they were created. Finally, in the last chapter, remediation methods based 

on established facts are proposed. Further information and drawings may be found 

in the appendix.  Attachment of the thesis is drawing documentation. 
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Úvod 
O tématu diplomové práce jsem byla přesvědčená už od počátku. Chtěla 

jsem zpracovávat rekonstrukci takového objektu, který by mě na první pohled 

zaujal. Sehnat ten pravý objekt bylo ale náročné. Hledala jsem poměrně dlouho 

vhodnou budovu k rekonstrukci, ale nakonec jsem objevila objekt v malebné 

vesničce v Šonově u Broumova.  

Budova je historicky cenná. Jelikož se na objektu nepodepsala žádná 

rekonstrukce, tak objekt zanechává významnou historickou stopu.  

Při této příležitosti jsem navštívila Broumovský klášter se zájmem dozvědět 

se něco více o bývalé faře v Šonově. Bohužel v klášteře nejsou žádné dochované 

vzpomínky ani staré fotografie místa. Nakonec jsem nalezla pomocnou ruku 

v literatuře od arch. Alexandra Skalického, který umí dokonale vystihnout podstatu 

stavby, její cenné znaky a i to, proč bychom si takového objektu měli vážit. 

Podle mého názoru si objekt zaslouží opravu a měl by tu zůstat i pro další 

generace.  
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1. Historie obce 
Obec Šonov byla založena roku 1250 německými kolonisty. Založení obce je 

spjaté se založením Broumovského kláštera. Obec se rozrůstala okolo dřevěného 

kostela Jana Evangelisty, postaveného roku 1325, který vyhořel v roce 1725. Poté 

byl nahrazen kostelem Svaté Markéty. Obec byla vždy hraniční obcí.  

V roce 1432 byla obec vyrabována husity. V roce 1727 byl položen základní 

kámen fary a kostela Svaté Markéty. V roce 1885 byla vybudována silnice do 

Broumova. V roce 1945 přes obec ustupovala německá vojska, za kterou šla 

vojska sovětská. Obě vojska vesnici vyrabovaly. 

V poslední době se obec rozdělila na dolní a horní konec. Vznikla zde dvě 

zemědělská družstva. V roce 2010 byl ve vesnici vybudován veřejný vodovod.  

2. Poloha objektu 
Budova bývalé fary se nachází v Královéhradeckém kraji v okrese Náchod 

v obci Šonov u Broumova a u samotných hranic České Republiky s Polskem. 

Vzdálenost hlavního města Prahy od obce Šonov u Broumova je přibližně 200 km. 

Budova s číslem popisným 83, stojí na pozemku číslo 149/3. Vlastníky budovy jsou 

Študent Vladimír Mudr. a Studentová Oksana s bydlištěm v Božanově.  

Šonov u Broumova 

Obrázek 1 – Situace širších vztahů

Řešený objekt 
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3. Obecná historie far 
Historické fary patří ke zvláště hodnotným stavbám. Často jsou neobydlené a 

neudržované. Potom chátrají a postupem času zanikají. Tímto způsobem je 

narušována charakteristická výstavba středů venkovských obcí. Číslování staveb 

v obcích v letech 1770 – 1771 začínalo zpravidla významnou stavbou, jakou byly 

na venkově fary nebo panská sídla.  Proto mívají stavby far často číslo popisné 

jedna. V minulosti patřila k faře i malá hospodářství obsahující stodolu se seníkem 

a stájí pro koně. Kostel, hřbitov a fara tvořily malý funkční areál. Některé fary jsou 

zapsány v seznamu kulturních památek. Stylově nejcennější jsou barokní a 

klasicistní fary. Jejich půdorysy a řešení převážně s mansardovými a polo-

mansardovými střechami jsou odvozeny od italských renesančních vil a sklářských 

domů ze severních Čech. 

4. Historie fary 
Jednou takovou cennou barokní stavbou tohoto druhu je i fara v Šonově u 

Broumova. Fara byla postavená v roce 1782 farářem K. Kurzem na stejném místě 

po bývalé dřevěné faře, která vyhořela v roce 1775 a která byla postavena v roce 

1674.   

Obrázek 2 – trojtraktová dispozice objektu 

1. 2. 3. 
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5. Stavebně - historický popis stavby 
Fara stojí uprostřed obce v těsném sousedství původního hřbitova a nedaleko 

kostela sv. Markéty. Přiléhají k ní i menší hospodářská stavení, která ale nejsou 

památkově chráněná. Budova fary stojí volně v zástavbě a sama není označena 

žádným původním vročením. Jedná se o vrcholně barokní venkovskou faru se 

standardní trojdílnou trojtraktovou dispozicí. O jejím vrcholně barokním původu 

vypovídá kromě dispozice i řada stavebních detailů a prvků v interiéru i exteriéru, 

jako jsou klenby, římsy, portály, ale i štuková zrcadla v podobě kvadrilobů na 

podestách schodiště.  

Společně s kostelem sv. Markéty tvoří významný architektonický celek 

zakomponovaný do zástavby obce i do barokní krajiny. Na rozdíl od velké většiny 

venkovských far byla Šonovská fara ušetřená novodobých stavebních zásahů.  

Budova fary má obdélníkový půdorys, kratší stranou orientovanou na 

severovýchod směrem k silnici a je vyzděna z lomového kamene. Má podezdívku 

z pískovcových desek. Na jihozápadě je však budova bez podezdívky. Střecha je 

mansardová a na jihozápadní stranu má plochý štít s římsou nahoře v úrovni 

zalomení mansardové střechy. Stavba je třípatrová, částečně podsklepená. 

5.1.  Severozápadní strana budovy 

Na severozápad jsou čtyři osy v přízemí a čtyři osy v poschodí. První osa zleva 

v přízemí v oblasti A – B je zazděné okno s malým otvorem na větrání. Pod oknem 

při zemi je obdélníkové sklepní okno v kamenném ostění. Na stejné první ose 

v oblasti B – C je vstupní portál, který je kamenný – 

pískovcový s výrazným profilováním a s výžlabkem 

a oblouny. Dole jsou patky a pod stlačeným 

segmentem nahoře jsou kvádrové hlavice. Segment 

má klenák dekorativně zdobený. Vstupní dveře jsou 

dvoukřídlové, dřevěné a každé křídlo má tři 

kazetové výplně s profilovaným rámováním. V horní 

části dveří je profilovaná dřevěná římsa a nad ní ze 

středu tři prohnuté paprsky osvětlovacího okénka 

s tabulkami skla. Dveře jsou provedeny ve stylu 

klasicismu.  Obrázek 3 – Vstupní dveře kazetové 
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Vpravo od vstupních dveří jsou okna přízemí. Okna jsou pravoúhlá 

s kamenným ostěním. Pod okny je profilovaný parapet a nahoře je klenutý překlad 

z cihel plných. Okna jsou čtyřkřídlá, menší horní – čtvercová, větší dolní – 

obdélníková. Každé křídlo má tři tabulky skla. Vnitřní strany okenních rámů jsou 

jemně profilovány, profilovaná je také klapačka. V prvním poschodí fasády na 

západ jsou čtyři osy oken stejných jako okna v přízemí. Ve střední části průčelí 

odděluje poschodí plochá pásová římsa. Rytmus oken je zdůrazněn svislými 

lizénami provedenými v maltě jako plochá bosáž. Na západní stranu byl na střeše 

vyzděný vikýř, provedený stejně jako vikýř severovýchod. 

 

5.2.  Jihozápadní strana budovy 

Kratší strana stavby na jihozápad je v přízemí bez oken. V prvním poschodí 

jsou dvě osy oken stejných jako již popsaná na severozápadní stranu. Plocha 

fasády rozdělená na čtyři pole pásovou římsou a lizénami s plochou bosáží. Římsa 

a lizény jsou provedeny jen v maltě. Jihozápadní strana průčelí je bez obkladu 

podezdívky. Desková korunní římsa obíhající stavbu je na jižní stranu kryta 

pultovou stříškou. Štít má nahoře v úrovni zalomení mansardy rovnou římsu 

z desky, která je jemně profilovaná. Nad římsou je valba střechy. Po stranách štítu 

jsou křídla s prohnutím. Plocha štítu je členěná třemi lizénami dosedajícími a pás 

obložení s pískovcovými deskami nad pultovou stříškou korunní římsy. Štít je tak 

členěn na dvě pole a v každém poli je jedno menší obdélníkové okno, dvoukřídlové 

a každé křídlo má jednu tabulku. Ostění oken je kamenné, ve stejném provedení 

jako již popsaná ostatní okna. 

Obrázek 5 - Pohled od jihozápadu Obrázek 4 - Pohled od severovýchodu 
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5.3.  Severovýchodní strana 

Fasáda na severní stranu má při zemi dvě obdélníková zamřížovaná sklepní 

okna, která jsou stejně široká jako ostatní okna v objektu. Okna mají kamenné 

ostění. Podezdívka je z pískovcových desek. Plocha fasády je rozdělena na čtyři 

pole plochou pásovou římsou a třemi lizénami s plochou bosáží. V každém poli je 

jedno okno, dvě v přízemí a dvě v poschodí. Okna v přízemí jsou do poloviny 

zazděná. Zazdění části oken v přízemí patří k původnímu řešení. Otvíravá část 

okna je zamřížovaná, kovaná mříž má po stranách v koutech kruhy a ve středu 

symbol srdce. Mansardová střecha má na severní stranu ve střední ose vyzděný 

vikýř se stříškou se stlačeným segmentem, rovnými úseky po stranách a římsou 

pod stříškou. Římsa má jemný deskový profil. Okno je uprostřed vikýře s výrazně 

stlačeným segmentem nahoře. Místo parapetu je úzká pásová římsa.  

5.4.  Jihovýchodní strana 

Tato delší strana je orientována ke hřbitovu. Má čtyři osy v přízemí a čtyři osy 

v poschodí. Podezdívka je s obkladem z pískovcových desek. Fasáda východního 

průčelí opakuje fasádu západního průčelí. Fasáda je rozdělena na osm polí pěti 

pásy lizén, z nichž dvě jsou na nároží. Okna v přízemí i v poschodí jsou 

s kamenným ostěním, profilovaným parapetem a klenákem nahoře. Všechna okna 

jsou v líci se zdí, ven otevíravá, stejně členěná. Ve 

střední ose střechy je vikýř. V přízemí je vstup do 

objektu zvýrazněný vstupním kamenným portálem. 

Portál má profilované ostění s vysazeným páskem 

při vnějším okraji s patkou dole a hlavicí tvaru kvádru 

nahoře pod segmentem s výrazným klenákem 

nahoře. Dveře jsou dvoukřídlové, bednění šikmo do 

kosočtverce s profilovanou klapačkou. Nade dveřmi 

je profilovaná, široká, dřevěná římsa, stejně široká 

jako je hlavice portálu. Nad ní je osvětlovací okno ve 

tvaru segmentu s jedinou tabulkou skla. Popsané 

dřevěné dveře jsou původní součástí stavby z doby 

jejího vzniku. 

Obrázek 6 - Vstupní dveře 
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5.5.  Interiér 

Průchozí chodba mezi vstupy do objektu z východu a západu má valenou 

klenbu s výsečemi a kápěmi. Hlavní vstup je ze severozápadní strany. Za hlavním 

vstupem první dveře vlevo mají pravoúhlý kamenný portál s vloženým dřevěným 

profilovaným rámem. Kamenný portál má při vnějším okraji vysazený pásek. Dveře 

jsou jednokřídlové se šesti kazetovými výplněmi. Klika a kování dveří je původní, 

klasicistní. Strop v místnosti za dveřmi je řešen v podobě klenby křížové, která je 

vyzděna z cihel.  

Naproti této místnosti přes chodbu je kamenné schodiště do poschodí 

s valenou klenbou a krátkými římsami na pilastrech. Římsy zdola s profilem 

výžlabku, desky, pásku a simy tvoří hlavice pilastrů a patek valené klenby na 

schodišti. V ploše valené klenby je ve štuku profilovaný rám kružbového čtyřlistu. 

Vpravo od schodiště je malá komůrka, která sloužila jako záchod. Tento malý 

prostor má okno do poloviny zazděné. Všechny klenby v nadzemních podlažích 

jsou vyzděny z cihel.  

Půdorys poschodí opisuje půdorys přízemí. Stropy jsou rovné bez kleneb. Ze 

střední chodby v poschodí je vstup po dřevěném schodišti na půdu. V chodbě 

poschodí byl krb na vytápění místností z chodby. Kamenné schodiště vedoucí do 

sklepa je za dveřmi, které jsou původní barokní. Dveře jsou jednokřídlové, dřevěné 

s bedněním do kosočtverce. Sklep má dvě místnosti a strop z kleneb valených 

Obrázek 7 - Chodba v přízemí Obrázek 9 – Interiérové dveře v 1.NP Obrázek 8 – Kamenné schodiště  
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s výsečemi a kápěmi, které jsou vyzděny z pískovcových kvádrů. Podsklepená je 

asi 1/3 stavby.  

  

Obrázek 13 – Místnost 2.NP Obrázek 12 – Dřevěné schodiště 
v 3.NP 

Obrázek 11 – Interiérové dveře v 2.NP 

Obrázek 14 - Kamenné schodiště do suterénu Obrázek 15 - Vstup do suterénu Obrázek 10 - Suterén
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6. Omezující činitele 
Budova je umístěna v chráněné krajinné oblasti (II. – IV. zóna). Tato stavba je 

zapsána v seznamu kulturních památek. Dále byl v minulosti v budově změřen 

vysoký obsah radonu a na základě zjištěných hodnot byl stanoven radonový index 

plochy zástavby jako vysoký (dvojnásobek spodní hranice vysokého indexu). 

Navržené opatření proti radonu bude spojeno i s výskytem vzlínající vlhkosti 

v objektu. 

 

Obrázek 18 - Severovýchodní pohled - sklepní okna 

Obrázek 17 - Obnažené zdivo v 
suterénu 

Obrázek 16 - Sklepní okno 
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7. Stavebně - technický popis stávajícího stavu 
Budova fary je samostatně stojící na rovinném pozemku. Objekt má dva vstupy 

do budovy. První z jihovýchodní strany a druhý ze severozápadní strany. Budova 

má tři nadzemní podlaží a půdu a je částečně podsklepená.  

Svislé konstrukce jsou tvořeny zdivem smíšeným. V 80 % se jedná o zdivo 

kamenné z lomového kamene a zbylých 20 %  tvoří zdivo cihelné z cihel plných.  

7.1. Základy 

Základová konstrukce nebyla prozkoumána. Objekt je založen pravděpodobně 

na základových pasech, které jsou vyzděné ze žulových kusů kamene. Není zde 

použita žádná hydroizolace. Nedochází k nerovnoměrnému sedání objektu.  

7.2.  1. Podzemní podlaží 

Podsklepená část objektu tvoří přibližně jednu třetinu plochy budovy. Do 

suterénu se vstupuje po kamenném schodišti z chodby v přízemí.  

Svislé nosné konstrukce v suterénu tvoří kamenné zdivo. Zdivo je obnažené. 

Stropní konstrukci tvoří valená klenba s výsečemi a kápěmi. Klenba je obnažená. 

Podsklepená část objektu je prosvětlena a provětrávána sklepními obdélníkovými 

okny v kamenném ostění.  

7.3.  1. Nadzemní podlaží 

Objekt má dva hlavní vstupy. Jeden vstup je na severozápadní straně od 

hospodářské části areálu a ten druhý vstup je na jihovýchodní straně od hřbitova 

a kaple Panny Marie. Oba dva vstupy vedou do chodby, která je dlouhá stejně jako 

kratší strana objektu.  

Chodba se nachází mezi I. – III. osou v oblasti B – C. Svislé konstrukce jsou 

vyzděny z kamenného zdiva. Stropní konstrukci tvoří valená klenba s výsečemi a 

kápěmi. Podlaha se v této části nedochovala. Z chodby vede trojramenné 

kamenné schodiště do druhého a třetího nadzemního podlaží a dvojramenné 

kamenné schodiště vede do suterénu. 

Schodiště se nachází mezi II. – III. osou v oblasti A – B. Stěny lemující 

schodiště je vyzděno z kamenného zdiva. Schodišťové stupně jsou osazeny na 

nosné konstrukci klenby.  Vpravo od schodiště se nachází úzká místnost, která 

dříve sloužila jako toaleta. Tato místnost je 960 mm široká a 3 500 mm dlouhá. 
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Svislá konstrukce je vyzděna z kamenného zdiva z lomového kamene. Stropní 

konstrukci tvoří valená klenba.  

Mezi II. – III. osou v oblasti C – D jsou dvě menší místnosti s orientací na 

jihovýchod. Obě místnosti jsou průchozí. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděné 

z lomového kamene. Nadpraží oken je klenuté vyzděné z cihel plných. Okna jsou 

dřevěná. Stropní konstrukci tvoří valená klenba s výsečemi a kápěmi. Ve střední 

stěně je umístěn komín. Ve stěně v oblasti D jsou dvě niky. Podlaha se 

nedochovala.  

Místnost mezi I. – II. osou v oblasti A – B je orientovaná na severozápad. Svislé 

konstrukce jsou vyzděné z lomového kamene. V pravé části místnosti je 

v kamenném zdivu nika a v levé části je v kamenném zdivu zazděné okno s malým 

otvorem na větrání. Stropní konstrukci tvoří křížová klenba.   

 

Další místnost je mezi osou I. – II. v oblasti C – D s orientací na severozápad. 

Svislá konstrukce je vyzděna z kamenného zdiva z lomového kamene. Klenuté 

překlady nad okny jsou z cihel plných. Okna jsou dřevěná. Stropní konstrukce se 

částečně zřítila. Stropní konstrukci tvořila valená klenba s výsečemi a kápěmi. 

Klenba byla vyzděna z cihel plných. Stěna orientována na jih má zazděný otvor. 

Stěna v oblasti C obsahuje niku. Ve střední nosné stěně je komín.  

Obrázek 20 - Poškozené okno v 
přízemí 

Obrázek 21 - Komín Obrázek 19 - Zřícená stropní 
konstrukce 
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7.4. 2. Nadzemní podlaží 

Ve druhém nadzemním podlaží je stejná dispozice jako v prvním nadzemním 

podlaží. Mezi II. – III. osou v oblasti A – B se nachází trojramenné kamenné 

schodiště. Schodiště nemá uprostřed zrcadlo, ale nosnou kamennou zeď. Podesty 

schodiště nejsou kamenné, ale jsou vydlážděné keramickou dlažbou. Prostor 

schodiště je přirozeně osvětlen pomocí okna, které je umístěné ve stěně 

orientované na severovýchodní stranu. Okno je dřevěné. Vpravo od prostoru 

schodiště se nachází úzká místnost, která sloužila jako toaleta. Svislou konstrukci 

tvoří zdivo vyzděné z lomového kamene. Stropní konstrukci tvoří valená klenba. 

Nadpraží u okna je klenuté a je vyzděné z cihel plných. Ostění okna je kamenné. 

Okno je dřevěné. Mezi I. – II. osou v oblasti A – B se nachází místnost orientována 

na severozápadní stranu. Svislá konstrukce je vyzděna z kamenného zdiva. 

Nadpaží nad oknem je klenuté vyzděné z cihel plných. Okno je dřevěné. Původní 

stropní konstrukce se zřítila. Stropní konstrukci tvořil   dřevěný trámový strop se 

záklopem a násypem. Podlaha je dřevěná. Mezi I. – II. osou v oblasti C – D je 

místnost, která je orientovaná na severozápad. Svislé konstrukce tvoří kamenné 

zdivo. Nadpraží u oken je klenuté vyzděné z cihel plných. Okna jsou dřevěná. 

Stropní konstrukci tvoří dřevěný trámový strop se záklopem a násypem. 

Nášlapnou vrstvu tvoří půdovky nebo dřevěné prkna. Stropní konstrukce se zřítila. 

Podlahu tvoří dřevěná podlaha. 

Obrázek 22 - Místnost 2.NP Obrázek 24 - Kapsy ve zdivu pro 
dřevěný trámový strop Obrázek 23 - Stávající dřevěný strop 
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Mezi II. – III. osou v oblasti C – D jsou dvě místnosti 

orientované na jihovýchod. Obě místnosti jsou přibližně 

stejně veliké. Obě místnosti jsou průchozí. Svislé nosné 

konstrukce jsou vyzděné z kamenného zdiva. Na II. ose 

se ve středové stěně nachází komín, který začíná již 

v prvním nadzemním podlaží. Stropní konstrukci tvoří 

dřevěný trámový strop se záklopem a násypem. 

Nášlapnou vrstvu tvoří půdovky. V této části se zatím 

stropní konstrukce nezřítila. Podlaha je vyrobená 

z dřevěných prken. Nadpraží oken je klenuté a je 

vyzděné z cihel plných. Ostění jsou kamenná. Okna 

jsou dřevěná. Nadpraží u dveří je klenuté a je vyzděné 

z cihel plných. Dveře jsou dvoukřídlové dřevěné.  

 

7.5.  3. Nadzemní podlaží 

Třetí nadzemní podlaží se skrývá pod mansardovou střechou. Prostor je 

přirozeně prosvětlen pomocí vikýřů na střeše. Svislé konstrukce tvoří smíšené 

zdivo (kámen a cihla plná). Zdivo je převážně kamenné. Stropní konstrukci tvoří 

střešní dřevěná konstrukce krovu. Podlaha je vyrobena z půdovek. V tomto 

podlaží se nacházela chodba s výstupem po dřevěném schodišti na půdu.  

Obrázek 25 - Místnost v 2. NP 
původní podlaha 

Obrázek 26 - Kamenný vstupní portál 
v 3.NP 

Obrázek 27 - Podlaha z půdovek v 3.NP Obrázek 28 - Vstup na schodiště v 3.NP 
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Chodba je ve stejném místě jako o patro níž. Chodba spojuje dvě místnosti. 

První místnost je mezi I. – III. osou v oblasti C – D, která je orientována na 

jihovýchodní stranu. Vstupuje se do ní přes kamenný portál, jak je vidět na 

obrázku. Druhá místnost je orientována na severozápad. Vstupuje se do ní také 

přes kamenný portál. Bohužel k těmto místnostem je cesta nepřístupná anebo 

velmi nebezpečná. 

7.6.  Střecha 

Střešní konstrukci tvoří mansardová střešní konstrukce. Krov je dřevěný. 

Spodní část krovu tvoří čtyři plné vazby. Tato konstrukce působí jako samonosný 

prostorový rám. Stolice sestává z ležatých sloupků, vodorovných rozpěr v příčném 

směru a krátkých pásků v příčném směru a horních i spodních vaznic. Každá plná 

vazba se skládá ze dvou šikmých sloupků o obdélníkovém průřezu o rozměru 

170/280 mm, které jsou čepované do vazného trámu o rozměru 200/280 mm 

v podobě kráčat. Sloupky podpírající vaznice jsou šikmé bezprostředně přiléhající 

ke krokvím. Sloupky jsou podepřené v obou směrech pásky o rozměru 140/160 

mm. Plné vazby jsou spojeny ondřejskými kříži o rozměru 170/280 mm jako 

zavětrování střešní konstrukce. Vazný trám je uložen na pozednice o rozměru 

180/150 mm. Obě pozednice jsou zazděné a jsou provedeny z tesaného dřeva. 

Krokve o rozměru 150/170 mm jsou uložené na pozednici a vaznice. V dolní části 

krokví jsou námětky o rozměru 150/170 mm, které jsou na každé krokvi. 

 Horní část mansardové střechy tvoří krokevní hambálková střešní konstrukce. 

Hambálek sestává z krokví o rozměru 150/170 mm a vodorovných rozpěr o 

rozměru 150/200 mm v příčném směru. Spoje konstrukce byly realizovány 

tesařskými spoji.  Střešní plášť mansardové střechy tvoří dřevěné bednění 

upevněné na krokve a na dřevěné bednění jsou přibité šablony z přírodní břidlice. 
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8. Stavebně technický popis poruch 

8.1. 1. Podzemní podlaží 

Svislé nosné konstrukce v suterénu nevykazují žádnou statickou poruchu. 

Kamenné zdivo obsahuje vzlínající vlhkost. Jsou zde viditelné vlhké mapy. Zdivo 

je obnažené. Stropní konstrukci nad 1.PP tvoří valená klenba z lomového kamene. 

Klenby nejsou omítané. 

 

8.2.  1. Nadzemní podlaží 

Svislé nosné konstrukce v 1. NP. Svislá nosná konstrukce na I. ose v oblasti 

A – B má statickou poruchu v podobě velkých trhlin v klenutém nadpraží okna. 

Další trhliny jsou mezi I. – II. osou v oblasti C a D. Jedná se o vodorovné trhliny na 

hranici zdiva a klenby. Trhliny jsou rozsáhlé, zasahují více jak do poloviny 

místnosti. Zdivo je obnažené. Svislá nosná konstrukce na II. ose v oblasti A má 

trhliny ve zdivu z obou dvou stran. Ta větší trhlina na pravé straně zdiva probíhá 

přes celou výšku stěny a pokračuje dále do klenby nad schodištěm. Další trhlina 

je v oblasti D, kde vznikla na rozhraní svislé konstrukce a vodorovné konstrukce 

po celé délce. Stropní konstrukci nad 1.NP tvoří klenby vyzděné z cihel plných, 

škvárový násyp a dřevěná podlaha. Klenba mezi I. - II. osou v oblasti C - B se 

vydroluje, vypadávají z ní kusy cihel a neustále z ní kape voda. Omítka na takové 

konstrukci zcela chybí. V poslední části mezi I. – II. osou v oblasti A – B klenba 

Obrázek 31 - Klenba nad schodištěm 
v 1.PP 

Obrázek 30 – Suterén – kamenné zdivo Obrázek 29 - Suterén 
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nevykazuje poruchu. Konstrukce je částečně obnažená. Na jihozápadní straně 

mezi II. – III. osou v oblasti C – D je stropní konstrukce, která vykazuje poruchu 

trhlinou v klenbě. Další rozsáhlé trhliny nalezneme v klenbě nad schodištěm mezi 

II. – III. osou v oblasti A – B. 

 

8.3.  2. Nadzemní podlaží 

Svislé nosné konstrukce ve 2. NP. Obvodová nosná stěna na severozápad (I. 

osa v oblasti A - D) je odtržena od vodorovných stropních konstrukcí a je výrazně 

vychýlena od objektu.  

Svislá nosná konstrukce mezi I. – II. osou v oblasti A má velkou trhlinu ve spoji 

klenutého nadpraží a zdiva (pouze na jedné straně). Svislá konstrukce mezi I. a II. 

osou v oblasti D má statickou poruchu v podobě trhlin, které se tvoří ve spojení 

klenutého nadpraží a zdiva.  

Zdivo mezi II. a III. osou v oblasti D má rozsáhlou vodorovnou trhlinu na spoji 

zdiva a klenby v celé délce a také trhlinu v nadpraží u okna. Zdivo mezi II. – III. 

osou v oblasti A má větší trhlinu na pravé straně a probíhá přes celou výšku stěny 

a pokračuje dále do klenby nad schodištěm. Stropní konstrukci nad 2.NP tvoří 

dřevěné trámové stropy se záklopem, škvárovým násypem a nášlapnou vrstvou - 

dřevěná podlaha nebo položené půdovky. Stropní konstrukce mezi I. – II. osou 

Obrázek 34 - Částečně zřícená stropní 
klenutá konstrukce v chodbě v 1.NP 

Obrázek 33 - Zřícená stropní klenutá 
konstrukce v 1.NP 

Obrázek 32 - Trhlina ve schodišťové 
stěně v 1.NP 
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v oblasti A – D zcela chybí. Stropní konstrukce mezi II. – III. osou v oblasti B – C 

také zcela chybí. Stropní konstrukce mezi II. – III. osou v oblasti C – D vykazují 

poruchy v podobě průběžné vodorovné trhliny na spoji svislé nosné konstrukce a 

vodorovné stropní konstrukce. Další rozsáhlé trhliny nalezneme v klenbě nad 

schodištěm mezi II. – III. osou v oblasti A – B. 

 

8.4. 3. Nadzemní podlaží 

Svislé nosné konstrukce ve 3. NP. V této části nejsem schopná určit poruchy 

ve zdivu z důvodu toho, že je prostor nepřístupný. Vyzdívky pro vikýře jsou 

vyzděny z cihel plných. Takto vyzděný vikýř na jihovýchodní stranu je bez známek 

statických poruch.  

Bohužel k ostatním vikýřům je cesta nepřístupná anebo velmi nebezpečná. 

Půdní vestavbu tvoří příčné vyzděné stěny ze smíšeného zdiva. Vstupní části tvoří 

vstupní kamenné portály. Ostatní stěny (v podélném směru nejsem schopná určit). 

Stropní konstrukci nad 3.NP v obytné části mezi I. – III. osou v oblasti C – D tvoří 

dřevěné trámové stropy se záklopem (obdobné jako u stropní konstrukce nad 

2.NP), kde došlo k destrukci nosných stropních dřevěných trámů. Ve zbylé části 

půdorysu v neobytné části tvoří strop dřevěné trámy krovu. 

Obrázek 35 - Trhlina ve schodišťové 
stěně ve 2.NP 

Obrázek 36 - Trhlina v klenutém 
nadpraží u okna 

Obrázek 37 - Trhlina podél celé 
jihozápadní stěny 
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8.5.  Krov 

Krov je dřevěný. Jedná se o mansardovou střešní konstrukci. Spodní část 

krovu tvoří čtyři plné vazby. Tato konstrukce působí jako samonosný prostorový 

rám. Stolice sestává z ležatých sloupků, vodorovných rozpěr v příčném směru a 

krátkých pásků v příčném směru a horních i spodních vaznic. Každá plná vazba 

se skládá ze dvou sloupků, které jsou čepované do vazného trámu v podobě 

kráčat. Sloupky podpírající vaznice jsou šikmé bezprostředně přiléhající ke 

krokvím. Sloupky jsou podepřené v obou směrech pásky. 

Plné vazby jsou spojeny ondřejskými kříži jako zavětrování střešní konstrukce. 

Vazný trám je uložen na pozednice. Obě pozednice jsou zazděné a jsou 

provedeny z tesaného dřeva. Krokve jsou uložené na pozednici a vaznice. V dolní 

části krokví jsou námětky, které jsou na každé krokvi. Horní část mansardové 

střechy tvoří krokevní hambálková střešní konstrukce. Hambálek sestává z krokví 

a vodorovných rozpěr v příčném směru. Spoje konstrukce byly realizovány 

tesařskými spoji. Střešní konstrukce krovu mezi I. – III. osou v oblasti B – C zcela 

chybí. Dřevěné prvky krovu jsou napadeny dřevokazným hmyzem a hnilobou. 

Není vyloučen ani výskyt dřevokazných hub. Do některých částí krovu nebylo 

možné se dostat, cesta byla nepřístupná, a hlavně moc nebezpečná.  

 

Obrázek 39 - Propadnutá stropní 
dřevěná konstrukce v 3.NP 

Obrázek 40 - Zcela chybějící stropní 
dřevěná konstrukce a střecha 

Obrázek 38 - Havarijní stav střešní 
konstrukce 
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Střešní plášť 

mansardové střechy tvoří 

dřevěné bednění 

upevněné na krokve a na 

dřevěné bednění jsou 

přibité šablony z přírodní 

břidlice. Střešní plášť 

mezi I. – III. osou v oblasti 

B – C zcela chybí. 

Některé šablony jsou 

špatné nebo zcela chybí 

ve zbytku střešního 

pláště.  

8.6. Úpravy povrchů 

Vnitřní i venkovní omítky jsou provedeny vápennými omítkami. V 1. PP omítky 

nejsou. V 1. NP jsou omítky zcela opadané na svislých konstrukcích na I. ose 

v oblasti  B – D a na III. ose jsou omítky opadané jen pod okny do úrovně parapetů. 

Omítky jsou též zcela opadané ze stropní konstrukce přibližně mezi I. – II. osou 

v oblasti B – C a v oblasti A – B jsou omítky opadané jen z části. Ve 2. NP jsou 

Obrázek 42 - Přerušený vazný trám Obrázek 43 - Vikýř ve střeše Obrázek 41 - Plná vazba 
mansardové střechy 

Obrázek 44 - Poškozená nebo chybějící střešní krytina 
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omítky zcela opadané na severozápadní stěně, která je vyboulená směrem ven 

z objektu. V oblasti schodiště je omítka opadaná nad třetím výstupním ramenem 

schodiště. Jinak jsou v tomto podlaží omítky celkem zachovalé, některé drží i 

barevný odstín. Omítky ve 3. NP jsou v obytné části ve špatném stavu. V neobytné 

části nejsou žádné omítky. Vzhledem k současnému stavu objektu jsou venkovní 

omítky z větší části poškozené. V obou případech, jak z pohledu interiéru, tak 

exteriéru nelze uvažovat se zachováním omítek. 

Obrázek 49 - Obnažené smíšené zdivo 
v 1.NP 

Obrázek 48 - Opadávající omítka z 
klenby v 1.NP 

Obrázek 50 - Obnažená klenutá 
stropní konstrukce v chodbě v 1.NP 

Obrázek 45 - Obnažené smíšené zdivo 
v 2.NP 

Obrázek 47 - Obnažené smíšené 
zdivo ve 3.NP 

Obrázek 46 - Trhlina napojení nosných 
stěn ve 2.NP 
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8.7.  Výplně otvorů 

Všechna okna v objektu jsou dřevěná a dvoukřídlová. Jsou zde použity, jak 

okna jednoduchá, tak i okna dvojitá (špaletová). Zasklení všech oken je 

jednoduchým sklem. Okenní křídla se dělí pomocí 

dělících příček. Okenní rámy jsou zapuštěny do 

pískovcových rámů lemující rozměry oken. Současný 

stav oken je velmi špatný. Okna mají vytlučenou skelní 

výplň a rozbitá dřevěná křídla. V některých případech i 

okno celé chybí. Dveře v celém objektu jsou dřevěné. 

Dveře jsou jednokřídlové nebo dvoukřídlové. Dveře 

jsou osazené buď do dřevěných nebo do pískovcových 

zárubní. Při stávajícím stavu dveří lze uvažovat s jejich 

možnou opravou a opětovnému používání. 

 

8.8.  Technické zařízení objektu 

V Šonově byl vybudován veřejný vodovod v roce 2010. Obyvatelé v Šonově 

využívali vodu z domovních studní. Neuvažuji tedy o vlastním zdroji pitné vody ze 

studny, která je umístěna na severovýchodní straně objektu. Podle průzkumu je 

množství vody dostatečné, ale kvalita vody nevyhovuje vyhlášce MZdr. č. 

376/2000 Sb.  

V Šonově není vybudovaná kanalizace ani ČOV. Odpadní vody jsou odváděny 

do septiků s odtokem do povrchových vod anebo do bezodtokových jímek. Stáří a 

technický stav jímek a septiků není znám. Odpadní vody jsou odváděny do 

Šonovského potoka.  

Do objektu nejsou zavedeny žádné inženýrské sítě nadzemní či podzemní 

přípojkou. Vzhledem k výskytu zařizovacích předmětů v objektu lze konstatovat 

výskyt domovních rozvodů. V jakém jsou stavu a jejich přibližnou trasu nelze určit 

bez dalšího průzkumu. Uvažuji i tak s novým návrhem domovních rozvodů. 

  

Obrázek 51 - Výplně otvorů 
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9. Stavebně - technický stav odůvodnění poruch 

9.1.  1. Podzemní podlaží 

Svislé nosné konstrukce v suterénu. Kamenné zdivo obsahuje vzlínající 

vlhkost. Jsou zde viditelné vlhké a nazelenalé mapy. Stropní konstrukci nad 

1.PP tvoří valená klenba z lomového kamene. Klenby nejsou nijak staticky 

porušené. 

9.2.  1. Nadzemní podlaží 

Svislé nosné konstrukce v 1. NP. Svislá nosná konstrukce na I. ose v oblasti 

A – B má statickou poruchu v podobě velkých trhlin v klenutém nadpraží okna. 

Tyto trhliny vznikly vlivem posunu nadpraží. Objekt v této části není zastřešen. 

Stropní konstrukce i stěna s klenutým nadpražím je trvale vystavena vnějším 

klimatickým podmínkám. Z důvodu absence vodorovných ztužujících prvků došlo 

k vyboulení stěny směrem od objektu. Další trhliny jsou mezi I. – II. osou v oblasti 

C a D. Jedná se o vodorovné trhliny na hranici zdiva a klenby. Trhliny jsou 

rozsáhlé, zasahují více jak do poloviny místnosti. Výskyt těchto trhlin je ze stejného 

důvodu jako v předchozím případě. Zdivo je obnažené. Svislá nosná konstrukce 

na II. ose v oblasti A má trhliny ve zdivu z obou dvou stran. Ta větší trhlina na 

pravé straně zdiva probíhá přes celou výšku stěny a pokračuje dále do klenby nad 

schodištěm. Další trhlina je v oblasti D, kde vznikla na rozhraní svislé konstrukce 

Obrázek 54 - Částečně obnažená 
klenba v 1.NP 

Obrázek 53 - Částečně zřícená klenba 
v chodbě v 1.NP 

Obrázek 52 - Zřícená klenba v 1.NP 
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a vodorovné konstrukce po celé délce. I tyto trhliny jsou následkem toho, že se 

obvodové stěny rozevírají.  

Stropní konstrukce nad 1.NP tvoří klenby vyzděné z cihel plných, škvárový 

násyp a dřevěná podlaha. Jelikož chybí ztužující vazné trámy, došlo k vychýlení 

obvodové stěny na severozápadní straně. Napojená stropní konstrukce mezi 

I. –  II. osou v části C - D se z důvodu zatížení obvodové stěny normálovou silou 

zřítila. Klenby jsou narušené i z důvodu chybějící střešní i stropní konstrukce nad 

nimi. Do objektu tedy zatéká dešťová voda a cihelné klenby nasávají vlhkost. 

Klenby, které se ještě nezřítily, jsou viditelně mokré. Klenba mezi I. -II. osou 

v oblasti C - B se vydroluje, vypadávají z ní kusy cihel a neustále z ní kape voda. 

Omítka na takové konstrukci zcela chybí. V poslední části mezi I. – II. osou 

v oblasti A – B klenba nevykazuje poruchu. Konstrukce je částečně obnažená. Na 

jihozápadní straně mezi II. – III. osou v oblasti C – D je stropní konstrukce, která 

vykazuje poruchu trhlinou v klenbě. Další rozsáhlé trhliny nalezneme v klenbě nad 

schodištěm mezi II. – III. osou v oblasti A – B. Tyto trhliny souvisejí s rozevíráním 

obvodových stěn. 

 

Obrázek 57 - Trhlina v křížové klenbě 
nad schodištěm 

Obrázek 56 - Trhliny v klenbě nad 
schodištěm 

Obrázek 55 - Trhlina v nadpraží ve 
vstupu na schodiště 
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9.3.  2. Nadzemní podlaží 

Svislé nosné konstrukce ve 2. NP. Obvodová nosná stěna na severozápad (I. 

osa v oblasti A - D) je odtržena od vodorovných stropních konstrukcí a je výrazně 

vychýlena od objektu. Příčinou je špatný stav střechy, kde dřevěný krov nedrží 

pohromadě a neprováže tak celou stavbu jako jeden celek. Svislá nosná 

konstrukce mezi I. – II. osou v oblasti A má velkou trhlinu ve spoji klenutého 

nadpraží a zdiva (pouze na jedné straně). Svislá konstrukce mezi I. a II. osou 

v oblasti D má statickou poruchu v podobě trhlin, které se tvoří ve spojení 

klenutého nadpraží a zdiva. I tyto trhliny jsou následkem toho, že se obvodové 

stěny rozevírají. Zdivo mezi II. a III. osou v oblasti D má rozsáhlou vodorovnou 

trhlinu na spoji zdiva a stropní konstrukce v celé délce a také trhlinu v klenutém 

nadpraží u okna. Zdivo mezi II. – III. osou v oblasti A má větší trhlinu na pravé 

straně a probíhá přes celou výšku stěny a pokračuje dále do klenby nad 

schodištěm.  

Stropní konstrukci nad 2.NP tvoří dřevěné trámové stropy se záklopem, 

škvárovým násypem a nášlapnou vrstvou - dřevěná podlaha nebo položené 

půdovky. Stropní konstrukce mezi I. – II. osou v oblasti A – D zcela chybí. Stropní 

konstrukce mezi II. – III. osou v oblasti B – C také zcela chybí. Příčinou zřícení 

dřevěných stropních konstrukcí je špatný stav střešní konstrukce. Neustálé 

působení vnějších vlivů je pro takovou konstrukci nevhodná. Stropní konstrukce 

mezi II. – III. osou v oblasti C – D vykazují poruchy v podobě průběžné vodorovné 

trhliny na spoji svislé nosné konstrukce a vodorovné stropní konstrukce. Tyto 

trhliny vznikly z důvodu vybočení jedné stěny. Objekt není soudržný. Stropním 

konstrukcím, které jsou stávající hrozí v blízké době úplný rozpad. Další rozsáhlé 

trhliny nalezneme v klenbě nad schodištěm mezi II. – III. osou v oblasti A – B. 

Důvodem je přerušení vazných trámů v krovu a jeho postupná celková degradace.  

To způsobilo narušení stěn. Valená klenba nebo křížová klenba nad schodištěm 

je uložena (respektive se opírá) do nosných schodišťových stěn. Objekt nepůsobí 

jako jeden celek, protože zde chybějí jednotlivá ztužení. Normálová síla, která 

vzniká v klenbě se neroznáší do schodišťových stěn. Z důvodu narušeného krovu 

a bez zajištění nosných stěn do nichž se opírají klenby došlo k narušení stability 

nosných stěn a následně narušení klenby. V klenbě na výstupním rameni 

schodiště došlo k posunutí podpory. Trhlina prochází až do podest schodiště. 

Trhlina je souvislá bez přerušení. Trhlina v klenbě je souvislá i s trhlinou ve zdivu. 
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9.4.  3. Nadzemní podlaží 

Svislé nosné konstrukce ve 3. NP. V této části nejsem schopná určit poruchy 

ve zdivu z důvodu toho, že je prostor nepřístupný. Vyzdívky pro vikýře jsou 

vyzděny z cihel plných. Takto vyzděný vikýř na jihovýchodní stranu je bez známek 

statických poruch. Bohužel k ostatním vikýřům je cesta nepřístupná a nebo velmi 

nebezpečná.  

Stropní konstrukci nad 3.NP v obytné části mezi I. – III. osou v oblasti C – D 

tvoří dřevěné trámové stropy se záklopem (obdobné jako u stropní konstrukce nad 

2.NP), kde došlo k destrukci nosných stropních dřevěných trámů. K destrukci 

došlo z důvodu zatékání dešťové vody skrz střechu, která je v havarijním stavu a 

dlouhodobě neplní svůj účel.  Ve zbylé části půdorysu v neobytné části tvoří strop 

dřevěné trámy krovu. 

9.5.  Střecha  

Krov je dřevěný a je ve velmi špatném stavu. Střešní konstrukce krovu mezi 

I. – III. osou v oblasti B – C zcela chybí. Dřevěné prvky krovu jsou napadeny 

dřevokazným hmyzem a hnilobou. Není vyloučen ani výskyt dřevokazných hub.  

Z důvodu chybějícího střešního pláště jsou dřevěné prvky krovu přímo 

vystaveny vnějším povětrnostním vlivům. Střešní plášť tvoří šablony z přírodní 

břidlice. Střešní plášť mezi I. – III. osou v oblasti B – C zcela chybí. Některé šablony 

jsou špatné nebo zcela chybí ve zbytku střešního pláště.  

Obrázek 58 - Havarijní stav střešního pláště Obrázek 59 - Pohled na porušený 
vazný trám v krovu 
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9.6.  Úpravy povrchů 

Vnitřní i venkovní omítky jsou provedeny vápennými omítkami. V 1. PP omítky 

nejsou. V 1. NP jsou omítky zcela opadané na svislých konstrukcích na I. ose 

v oblasti B – D a na III. ose jsou omítky opadané jen pod okny do úrovně parapetů. 

Omítky jsou též zcela opadané ze stropní konstrukce přibližně mezi I. – II. osou 

v oblasti B – C a v oblasti A – B jsou omítky opadané jen z části. Ve 2. NP jsou 

omítky zcela opadané na severozápadní stěně, která je vyboulená směrem ven 

z objektu. V oblasti schodiště je omítka opadaná nad třetím výstupním ramenem 

schodiště. Jinak jsou v tomto podlaží omítky celkem zachovalé, některé drží i 

barevný odstín. Omítky ve 3. NP jsou v obytné části ve špatném stavu. V neobytné 

části nejsou žádné omítky. Vzhledem k současnému stavu objektu jsou venkovní 

omítky z větší části poškozené. Vnitřní omítky jsou opadané z důvodu působení 

vnějších klimatických podmínek.  

 

 

Obrázek 60 - Pohled od severozápadu na vstupní portál Obrázek 61 - Pohled na vyboulenou stěnu z exteriéru 

Obrázek 62 - Detailní pohled na severozápadní 
stěnu z exteriéru 

Obrázek 63 - Náletová zeleň ve fasádě objektu 
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Exteriérové omítky jsou dlouhodobě neopravované. Chybí zde okapy a svody 

pro dešťovou vodu, oplechování apod. V obou případech, jak z pohledu interiéru, 

tak exteriéru nelze uvažovat s celkovým zachováním omítek. 

 

9.7.  Výplně otvorů 

Všechna okna v objektu jsou dřevěná a dvoukřídlová. Jsou zde použity, jak 

okna jednoduchá, tak i okna dvojitá (špaletová). Zasklení všech oken je 

jednoduchým sklem. Okenní křídla se dělí pomocí dělících příček. Okenní rámy 

jsou zapuštěny do pískovcových rámů lemující rozměry oken. Současný stav oken 

je velmi špatný. Okna mají vytlučenou skelní výplň a rozbitá dřevěná křídla. V 

některých případech i okno celé chybí. Dveře v celém objektu jsou dřevěné. Dveře 

jsou jednokřídlové nebo dvoukřídlové. Dveře jsou osazené buď do dřevěných nebo 

do pískovcových zárubní. Při stávajícím stavu dveří lze uvažovat s jejich možnou 

opravou a opětovném používání.  

 

 

 

 

Obrázek 64 - Poškozená okenní výplň Obrázek 65 - Dveře vnitřní Obrázek 66 - Dveře vstupní 
dvoukřídlové 
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Obrázek 68 - Mapa sněhových 
oblastí na území ČR 

10. Statická část 

10.1. Střešní hambálková konstrukce 

 Břidlicové šablony    0,005 m 
 Dřevěné bednění     0,025 m 
 Dřevěné latě 60/40    0,060 m 
 Pojistná HI        
 Tepelná izolace mezi krokvemi 100/160  0,160 m 
 Tepelná izolace, hliníkový profil   0,100 m 
 Parozábrana       
 Dřevěné latě 50/25    0,050 m 
  Podhled sádrokarton    0,015 m 
 

Zatížení: 

Tabulka 1 - Stálé zatížení střechy 

Stálé: 

 

Proměnné: 

Sníh – oblast IV. - Šonov u Broumova Sk= 2,0 kN/m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladba 
konstrukce 

Charakteristická 
hodnota zatížení 

(kN/m2) 

Zatěžovací 
šířka           
(m) 

Charakteristická 
hodnota zatížení     

(kN/m) 

Součinitel 
zatížení         

(-) 

Návrhová 
hodnota 
zatížení          
(kN/m) 

Krytina, bednění, 
hydroizolace 0,6 0,9 0,54 1,35 0,729 

dřevěné latě 0,013 0,9 0,0117 1,35 0,0162 

tepelná izolace 0,175 0,9 0,1575 1,35 0,216 

dřevěné latě 0,004 0,9 0,0036 1,35 0,0045 

sádrokarton 0,113 0,9 0,1017 1,35 0,135 

krokev   0,9 0,108 1,35 0,144 

  ∑gk 0,9225 ∑gd 1,2447 

Obrázek 67 - Střešní konstrukce 
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 � = �� ∙ �� ∙ �� ∙ 	
 = 1 ∙ 1 ∙ 2,0 ∙ �,���������� = 1,5��/�� 

 

Zatížení na krokev  �� = 1,5 ∙ 0,9 = 1,35 ��/�´   

  �! = 1,35 ∙ 1,5 = 2,025 ��/�´ 
Zatížení větru jsem určila z mapy větrných oblastí a typu terénu. Podle kategorie terénu a 

větrové oblasti se z normy ČSN EN 1991 – 1 – 4 určí vstupní parametry pro výpočet 

maximálního dynamického tlaku větru. 

Vítr – oblast II. – Šonov u Broumova  vb,0 = 25 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní tlak větru 

 �" = 0,5 ∙ # ∙ $"�  = 0,5 ∙ 1,25 ∙ 25� = 0,390 ��/�� 

 

Kategorie terénu III. 

=> ���&� = 2,0 vyčteno z grafu  

 

Tlak větru   

'� = �" ∙ ���&� ∙ ()� = 0,390 ∙ 2,0 ∙ ()� = 0,78 ∙ ()� ��/�� 
 

 

Obrázek 69 - Mapa větrných oblastí na území ČR 
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Příčný vítr  

      

 , = 17,420 � < 2 ∙ ℎ = 28 �  

      

 0 = min�,. 2ℎ� = 17,420 � 

      

 
�5� = 56,7��5� = 1,742 � 

      

 
�7 = 56,7��7 = 4,355 � 

 

 

 

Podélný vítr        

, = 13,950 � < 2 ∙ ℎ = 28 � 

     

0 = 13,950 �    

  

�5� = 5�,89�5� = 1,395 �  

    

     

 
�7 = 5�,89�7 = 3,488 �  

           

 
�� = 5�,89�� = 6,975 � 

 

Tabulka 2 - tabulka tlaků větru 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oblast Vítr příčný  Vítr podélný 

  cpe,10 we[kN/m2] 
[kN/m´] 

cpe,10 we[kN/m2] 
[kN/m´] 

F 0,7 0,546 0,491 -1,1 -0,858 -0,772 

G 0,7 0,5546 0,491 -1,4 -1,092 -0,983 

H 0,4 0,312 0,281 -0,8 -0,624 -0,562 

I 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,390 -0,351 

J 0,0 0,0 0,0  -    - 

Obrázek 70 - Příčný vítr 

Obrázek 71 - Podélný vítr 
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Pro výpočet a vykreslení vnitřních sil jsem použila program Scia engineer 16.  

Zadání střešní konstrukce:     

  

 

 

Stálé zatížení konstrukce:  

Proměnné zatížení konstrukce od sněhu: 

Proměnné zatížení konstrukce od větru:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 72 - Zadání hambálkové konstrukce 

Obrázek 74 - Stálé zatížení 
hambálkové konstrukce 

Obrázek 73 - Proměnné zatížení 
hambálkové konstrukce od sněhu 

Obrázek 75 - Proměnné zatížení 
hambálkové konstrukce od větru 
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Výsledky: 

Normálová síla N (kN) 

 

Posouvající síla Vz (kN) 

Ohybový moment My (kNm) 

 

 

 

Obrázek 76 - Vykreslení normálové síly 

Obrázek 77 - Vykreslení posouvající síly 

Obrázek 78 - Vykreslení ohybového momentu 
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Rostlé suché dřevo C24, Třída provozu 1 

  ;<,� = 24 =>? 

  ;@,�,� = 21 =>? 

  ;A,� =  2,5 =>? 

  B�,�9 = 7 400 =>?      

Návrhová pevnost v ohybu, tlaku a smyku  

;<,! = �<C! ;<,�DE = 0,8 241,3 = 14,77 Mpa 

;@,�! = �<C! ;@,�,�DE = 0,8 211,3 = 12,92 Mpa 

;A,! = �<C! ;A,�DE = 0,8 2,51,3 = 1,54 MPa 

KROKEV 

Normálové napětí za ohybu 

J<,! = =!K = 4,52 ∙ 10� ∙ 6100 ∙ 160� = 10,59 =>? 

J<,! ≤  ;<,! 

  10,59 =>? ≤  14,77 Mpa 

 

Kritické napětí za ohybu 

J@,@M
� = 0,78 ∙ ,� ∙ B�,�9ℎ ∙  N�O = 0,78 ∙ ,� ∙ B�,�9ℎ ∙ �0,9N + 2ℎ� = 0,78 ∙ 100� ∙ 7400160 ∙ �0,9 ∙ 7000 + 2 ∙ 160� = 54,49 =>? 

 

Poměrná štíhlost 

QM�R = S OT,UVT,WXYZ = S �797,78 = 0,66 < 0,75 nedochází ke klopení prvku 
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Smykové napětí 

[A,! ≤ �@M ∙ ;A,!  

�@M =0,67 rostlé dřevo 

�@M ∙ ;A,! = 0,67 ∙ 1,54 = 1,032 =>? 

[A,! = 3\!2] = 3 ∙ 5,25 ∙ 10��
2 ∙ 0,160 ∙ 23 ∙ 0,100 = 0,74 =>? 

=> 0,74 =>? < 1,032 =>? 

Návrh a posouzení na průhyb 

Okamžitý průhyb od stálého a proměnného zatížení 

'5,
^_� = 2,0 ��  převzato ze SCIA ENGINEER 

'�,
^_� = 4,2 ��  převzato ze SCIA ENGINEER 

Konečný průhyb od stálého a proměnného zatížení 

'^��,O
^ = 2 ∙ �1 + 0,6� + 4,2 ∙ �1 + 0 ∙ 0,25� = 7,4 mm 

'^��,O
^ ≤ l/250 = 28 mm 

7,4 mm < 28 mm 

Krokev vyhovuje o rozměru 100/160 mm. 

KLEŠTINA 

Normálové napětí v tlaku 

J@,�,! = �!] = 7,53 ∙ 10�
60 ∙ 80 = 1,56 =>? 

;@,�,! = �<C! ;�,�,�DE = 0,8 211,3 = 12,92 Mpa 

J@,�,!;�,�,! ≤ 1 

  
5,9�5�,8� = 0,12 < 1  

Kleština o rozměru 60/80 mm na tlak vyhoví. 
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VAZNÝ TRÁM V PŘÍČNÉM SMĚRU 

Tah a ohyb 

J�,�,! = �!] = 10,85 ∙ 10�
160 ∙ 200 = 0,339 =>? 

;�,�,! = �<C! ;�,�,�DE = 0,8 141,3 = 8,6 Mpa 

J<,! = =�!K = 6,48 ∙ 10��
16 ∙ 0,160 ∙ 0,200� = 6,075 =>? 

;<,! = �<C! ;<,�DE = 0,8 241,3 = 14,77 Mpa 

J�,�,!;�,�,! + J<,!;<,! ≤ 1 

0,3398,6 + 6,07514,77 = 0,45 ≤ 1 

Smyk 

[A,! = 3\!2] = 3 ∙ 4,31 ∙ 10��
2 ∙ 0,200 ∙ 23 ∙ 0,160 = 0,3 =>? 

;A,! = �<C! ;A,�DE = 0,8 2,51,3 = 1,54 MPa 

0,3 =>? < 1,54 =>? 

 

Návrh a posouzení na průhyb 

Okamžitý průhyb od stálého a proměnného zatížení 

'5,
^_� = 2,1 ��  převzato ze SCIA ENGINEER 

'�,
^_� = 4,8 ��  převzato ze SCIA ENGINEER 
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Konečný průhyb od stálého a proměnného zatížení 

'^��,O
^ = 1 ∙ �1 + 0,6� + 1,8 ∙ �1 + 0 ∙ 0,006� = 8,16 mm 

'^��,O
^ ≤ l/250 = 20 mm 

8,16 mm < 20 mm 

Vazný trám v příčném směru o rozměru 160/200 mm vyhovuje. 
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10.2. Stropní dřevěná konstrukce 

Dřevěná podlaha    0,015 m 
 Dřevěné trámky 40/60   0,060 m 
 Izolační násyp Liapor   0,220 m  

Dřevovláknitá deska   0,040 m 
Parozábrana 
Dřevěný záklop OSB desky   0,015 m 

 Dřevěný stropní trám 160/200  0,200 m  
 Dřevěné latě 20/40   0,040 m 

Dřevěné palubky    0,015 m 
 

Zatížení: 

Stálé: 

Tabulka 3 - Stálé zatížení stropu 

 

 

Užitné: 

qk = 1,5 kN/m2 ∙ 0,8 = 1,2 kN/m  

qd = 1,2 ∙ 1,5 = 1,8 kN/m 

 

Celkové zatížení: 

∑ (gd +qd) = 1,228 + 1,8 = 3,028 kN/m 

 

Skladba 
konstrukce 

Charakteristická 
hodnota zatížení 

(kN/m2) 

Zatěžovací 
šířka           
(m) 

Charakteristická 
hodnota zatížení   

(kN/m) 

Součinitel 
zatížení         

(-) 

Návrhová 
hodnota 
zatížení          
(kN/m) 

Dřevěná podlaha 0,075 0,8 0,06 1,35 0,081 

dřevěné trámky 0,012 0,8 0,0096 1,35 0,0129 

Násyp Liapor 0,5 0,8 0,4 1,35 0,54 

Dřevovláknitá 
deska 0,1 0,8 0,08 1,35 0,108 

Záklop OSB desky 0,09 0,8 0,072 1,35 0,0972 

Dř. stropní trám 0,28 0,8 0,224 1,35 0,304 

Dřevěné latě 0,004 0,8 0,0032 1,35 0,00432 

Dřevěné palubky  0,075 0,8 0,06 1,35 0,081 

  ∑gk 0,909 ∑gd 1,228 

Obrázek 79 - Dřevěný trámový strop
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Vykreslení vnitřních sil 

 

Vz (kN) 

 

 

 

 

 

My (kNm)  

 

 

 

 

 

 

Materiálová charakteristika 

 

Rostlé suché dřevo C24, Třída provozu 1 

  ;<,� = 24 =>? 

  ;A,� =  2,5 =>? 

  B�,�9 = 7 400 =>? 

  DE = 1,3 

  �<C! = 0,8 

 

Návrhová pevnost v ohybu, tlaku a smyku  

;<,! = �<C! ;<,�DE = 0,8 241,3 = 14,77 Mpa 

;A,! = �<C! ;A,�DE = 0,8 2,51,3 = 1,54 MPa 

 

 

Obrázek 80 - Vykreslení posouvající síly 

Obrázek 81 - Vykreslení ohybového momentu 
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Normálové napětí za ohybu 

J<,! = =�!K = 12,76 ∙ 10��
16 ∙ 0,160 ∙ 0,200� = 11,96 =>? 

;<,! = �<C! ;<,�DE = 0,8 241,3 = 14,77 Mpa 

J<,! ≤  ;<,! 

  11,96 =>? ≤  14,77 Mpa 

Kritické napětí za ohybu 

J@,@M
� = 0,78 ∙ ,� ∙ B�,�9ℎ ∙  N�O =  0,78 ∙ ,� ∙ B�,�9ℎ ∙ �0,9l + 2h� = 0,78 ∙ 160� ∙ 7400200 ∙ �0,9 ∙  7000 + 2 ∙  200� = 110,27 =>? 

 

Poměrná štíhlost 

QM�R = S OT,UVT,WXYZ = S �755�,�6 = 0,46 < 0,75 nedochází ke klopení prvku 

 

Smykové napětí 

[A,! ≤ �@M ∙ ;A,!  

�@M =0,67 rostlé dřevo 

�@M ∙ ;A,! = 0,67 ∙ 1,54 = 1,032 =>? 

[A,! = 3\!2] = 3 ∙ 7,29 ∙ 10��
2 ∙ 0,200 ∙ 23 ∙ 0,160 = 0,51=>? 

=> 0,51 =>? < 1,032 =>? 

 

Návrh a posouzení na průhyb 

Okamžitý průhyb od stálého a proměnného zatížení 

'5,
^_� = 2,3 ��  převzato ze SCIA ENGINEER 

'�,
^_� = 14,3 ��  převzato ze SCIA ENGINEER 
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Konečný průhyb od stálého a proměnného zatížení 

'^��,O
^ = 2,3 ∙ �1 + 0,6� + 14,3 ∙ �1 + 0 ∙ 0,006� = 17,98 mm 

'^��,O
^ ≤ l/250 = 28 mm 

17,98 mm < 28 mm 

Dřevěný stropní trám vyhovuje o rozměru 160/200 mm. 
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10.3. Dřevěná příhradová stěna 

 

 

 

 

 

Zatížení: 

Stálé: 

Tabulka 4 - Stálé zatížení stěny 

 

Zadání 

 

 

Skladba 
konstrukce 

Charakteristická 
hodnota zatížení 

(kN/m2) 

Zatěžovací 
šířka           
(m) 

Charakteristická 
hodnota zatížení     

(kN/m) 

Součinitel 
zatížení         

(-) 

Návrhová 
hodnota 
zatížení          
(kN/m) 

Sádrokarton 0,328 1 0,328 1,35 0,44 

dřevěné trámky 
TI minerální vata 

0,012 
0,0525 

1 
1 0,065 1,35 0,087 

TI minerální vata 
Sloup 140/200 

0,21 
0,5 

1 
1 0,71 1,35 0,96 

OSB desky 0,263 0,8 0,263 1,35 0,355 

  ∑gk 1,366 ∑gd 1,842 

Obrázek 82 - Skladba dřevěné příhradové stěny 

Obrázek 83 - Zadání dřevěné příhradové stěny 
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N (kN) 

 

 

 

 

Vz (kN) 

 

 

My (kNm) 

 

 

 

 

 

 

HORNÍ PÁSNICE 

Návrh a posouzení horní tlačené pásnice dřevěné příhradové stěnové konstrukce

 Materiálová charakteristika 

Rostlé suché dřevo C24, Třída provozu 1 

  ;<,� = 24 =>? 

  ;A,� =  2,5 =>? 

  B�,�9 = 7 400 =>? 

  DE = 1,3 

  �<C! = 0,8 

Obrázek 84 - Vykreslení normálové síly 

Obrázek 85 - Vykreslení posouvající síly

Obrázek 86 - Vykreslení ohybového momentu 
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Návrhová pevnost v ohybu, tlaku a smyku  

;<,! = �<C! ;<,�DE = 0,8 241,3 = 14,77 Mpa 

;A,! = �<C! ;A,�DE = 0,8 2,51,3 = 1,54 MPa 

 

Tlak a ohyb 

J@,�,! = �!] = 0,2 ∙ 10�
140 ∙ 200 = 0,008 =>? 

;@,�,! = �<C! ;�,�,�DE = 0,8 211,3 = 12,92 Mpa 

J<,! = =�!K = 12,44 ∙ 10��
16 ∙ 0,150 ∙ 0,200� = 12,44 =>? 

;<,! = �<C! ;<,�DE = 0,8 241,3 = 14,77 Mpa 

J@,�,!;�,�,! + J<,!;<,! ≤ 1 

0,00812,92 + 12,4414,77 = 0,84 ≤ 1 

 

Moment setrvačnosti 

Iz = 
55� ∙ ℎ ∙  ,� = 

55� ∙ 0,280 ∙  0,140� = 0,000064 m4 

Poloměr setrvačnosti 

b& = cd&] = c0,0000640,0392 = 0,04 

Vzpěrná délka   

e@M = 0,7 ∙ e = 0,7 ∙ 3,95 = 2,765 �  
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Štíhlostní poměr 

Q& = e@Mb& = 2,7650,04 = 69,13 

Kritické napětí 

J@,@M
� = л� ∙ B�,�9  Q&� = g� ∙ 740069,13� = 15,28 =>? 

Relativní štíhlostní poměr 

QM�R,& = c ;@,�,�J@,@M
�,& = c 2115,28 = 1,17 

Dílčí součinitel vzpěrnosti 

kz = 
5� ∙ �1 +  h ∙ iQM�R,& − 0,5k + QM�R,&�� = 

5� ∙ �1 + 0,2 ∙ �1,17 − 0,5� +  1,17� = 1,25 

Výpočet součinitele vzpěrnosti 

�@,& = 1
� + S�� − QM�R,&� = 1

1,25 + l1,25� − 1,17� = 0,59 

Posouzení tlačeného prutu na vzpěr při vybočení ve směru kolmém k ose z 

J@,�,!�@ ∙ ;@,�,! ≤ 1 

0,0080,59 ∙ 12,92 ≤ 1 

0,0011 ≤ 1 

Smyk 

[A,! = 3\!2] = 3 ∙ 17,63 ∙ 10��
2 ∙ 0,200 ∙ 23 ∙ 0,140 = 1,42 =>? 

;A,! = �<C! ;A,�DE = 0,8 2,51,3 = 1,54 MPa 

1,42 =>? < 1,54 =>? 
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Návrh a posouzení na průhyb 

Okamžitý průhyb od stálého a proměnného zatížení 

'5,
^_� = 2,3 ��  převzato ze SCIA ENGINEER 

'�,
^_� = 6,7 ��  převzato ze SCIA ENGINEER 

 

Konečný průhyb od stálého a proměnného zatížení 

'^��,O
^ = 2,3 ∙ �1 + 0,6� + 6,7 ∙ �1 + 0 ∙ 0,006� = 10,3 mm 

'^��,O
^ ≤ l/250 = 3950/250 = 15,8 mm 

10,3 mm < 15,8 mm 

Dřevěná pásnice o rozměru 140/200 mm vyhovuje. 

VZPĚRA 

Posouzení vzpěry na vzpěrný tlak 

  A = 0,140 ∙ 0,140 = 0,0196  mm2 

Moment setrvačnosti 

Iz = 
55�  ∙  ?7 = 

55� ∙  0,1407 = 3,2 ∙ 10-5 m4 

Poloměr setrvačnosti 

b& = cd&] = c3,2 ∙  10�9
0,0196 = 0,04 � 

Štíhlostní poměr 

Q& = e@Mb& = 0,7 ∙ 5,4150,04 = 94,76 

Kritické napětí 

J@,@M
� = л� ∙ B�,�9  Q&� = g� ∙ 740094,76� = 8,13 =>? 
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Relativní štíhlostní poměr 

QM�R,& = c ;@,�,�J@,@M
�,& = c 218,13 = 1,61 

Dílčí součinitel vzpěrnosti 

kz = 
5� ∙ �1 +  h ∙ iQM�R,& − 0,5k + QM�R,&�� = 

5� ∙ �1 + 0,2 ∙ �1,61 − 0,5� + 1,61�� = 1,91 

Výpočet součinitele vzpěrnosti 

�@,& = 1
� + S�� − QM�R,&� = 1

1,91 + l1,91� − 1,61� = 0,34 

Posouzení tlačeného prutu na vzpěr při vybočení ve směru kolmém k ose z 

J@,�,!�@ ∙ ;@,�,! ≤ 1 

1,510,34 ∙ 12,92 ≤ 1 

0,34 ≤ 1 

Navržený průřez vzpěry 140/140 mm vyhovuje. 
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11. Sanace 
V minulosti byl v budově změřen vysoký obsah radonu a na základě 

zjištěných hodnot byl stanoven radonový index plochy zástavby jako vysoký 

(dvojnásobek spodní hranice vysokého indexu). Zároveň se v objektu vyskytuje i 

vzlínající vlhkost.  

 

11.1. Opatření proti vzlínající vlhkosti a radonu 

1. Podzemní podlaží 

První podzemní podlaží má problém, jak se vzlínající vlhkostí, tak i s radonem. 

Jako první krok bude vybrání stávající podlahy a vykopání stávající zeminy. Do 

vyhotoveného výkopu nasypeme a zhutníme štěrkový násyp o frakci 16 – 32 mm 

ve vrstvě 150 mm. Tato vrstva bude sloužit jako vyrovnávací vrstva pro umístění 

odvětrávacích plastových tvarovek tzv. iglú o výšce 100 mm. Tyto tvarovky se 

propojí pomocí PE potrubí 80 mm s odvětrávacím venkovním prostorem za 

stávající konstrukcí. Stěna bude provrtána a do otvorů bude vložena PE potrubí o 

průměru 80 mm, které bude vyvedeno nad terén a bude ústit do venkovního 

prostoru přes ventilátor a ochranou mřížku. 

Obrázek 87 - Mapa ČR výskyt radonu 
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Plastové tvarovky budou zabetonovány prostým betonem o tloušťce 60 mm 

s použitím KARI sítě na horním okraji betonu. Po uplynutí doby tuhnutí a tvrdnutí 

bude na betonovou desku položena kamenná dlažba lepená speciálním lepidlem 

k podkladu. Dlažba bude nalepená na stěnách jako sokl do výšky 500 mm. Prostor 

suterénu bude přirozeně větrán pomocí sklepních obdélníkových okének na 

severovýchodní fasádě domu.  

Budova je pouze částečně podsklepená. Proto tento systém nebude použit pod 

celou budovou, ale jen u severozápadní obvodové stěny a severovýchodní 

obvodové stěny. Bude proveden výkop podél těchto stěn do hloubky přibližně 

3 500 mm na úroveň základové konstrukce. Tuto konstrukci poznáme podle 

neopracovaných kamenů stěny. Výkop bude proveden za pomocí pažení a rozpěr. 

Stěna bude ošetřena hydroizolační vrstvou a následně bude zaklopena nopovou 

folií Guttabeta T50 Linear. Na dno výkopu bude umístěno drenážní potrubí, které 

bude zabaleno v geotextílii. Následně bude výkop zasypán a zhutněn různými 

frakcemi štěrku. První vrstva štěrku bude mít frakci větší než 32 mm. Další vrstva 

štěrku bude mít frakci 16 - 32 mm. Poslední vrstva štěrku bude mít frakci 8 - 16 

mm. Na Severovýchodní a severozápadní straně se drenážní potrubí v oblasti 

přízemí změní na betonový otevřený odtokový vodní kanál. Betonový prvek bude 

ukončen kamennou dlažbou uloženou na L profilech bez provedení spár.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 88 - Detail suterénu 
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Kanál bude vyspádován do akumulační nádrže pro dešťovou vodu na severní 

straně objektu. Kamenná dlažba bude tvořit okapový chodník objektu. Pravá stěna 

kanálu bude obložena kamenným obkladem (stejným jako je na fasádě domu), jen 

v některých místech bude přerušen odvětrávacím otvorem s mřížkou.  

1. Nadzemní podlaží 

Podlahové konstrukce v prvním nadzemním podlaží se nedochovaly. Stávající 

udusaná hlína nebo suť z polorozpadlých kleneb není vhodná. Hlína bude vybrána 

do hloubky 500 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následně bude proveden zhutněný štěrkový násyp o výšce 150 mm. Pomocí 

vibračních desek zhutníme štěrk o frakci 16 – 32. Následně bude provedena vrstva 

z plastových tvarovek o výšce 100 mm. Tyto tvarovky tzv. „iglú“ budou po 2 400 

mm napojené na PE potrubí 80 mm. Plastové trubky budou odvádět vlhkost a 

radon pryč z objektu. Skrz obvodovou stěnu budou vyvrtány otvory pro PE potrubí 

o průměru 80 mm. Potom bude vrstva plastových tvarovek zalita prostým betonem 

a výztuž (kari síť) bude vložena při horním okraji. Po uplynutí doby tuhnutí a 

tvrdnutí betonu bude položena tepelná izolace tloušťky 150 mm. Tepelná izolace 

bude z polystyrenu Isover EPS 150. Plastová trubka bude obalena potrubním 

izolačním pouzdrem. Trubka bude v exteriéru ukončena mřížkou. Nasávací otvor 

bude navíc opatřen ventilátorem, který bude umístěn hned za mřížkou. Tepelná 

izolace bude zabetonována. Železobetonová podkladní vrstva pro dlažbu bude mít 

tloušťku 60 mm. Po uplynutí doby tuhnutí a tvrdnutí betonu bude položena 

kamenná dlažba, která bude přilepena speciálním lepidlem k podkladu.  

Obrázek 89 - Detail soklu 
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Na druhé straně z pohledu exteriéru bude proveden výkop zeminy, který bude 

hluboký 600 mm. Na dno výkopu bude položena drenážní potrubí DN 150 , která 

bude obalena geotextílií. Drenáž bude provedena ve spádu minimálně 2% pro 

odtok vody do rekuperační nádoby pro dešťovou vodu na severní straně objektu. 

Následně bude proveden zásyp. Drenážní potrubí bude postupně zasypáno třemi 

frakcemi štěrku. První vrstva štěrku bude frakce větší než 32 mm. Druhá vrstva 

bude mít frakci 16 – 32  mm.  Poslední vrstva štěrku bude mít frakci menší jak 8 – 

16 mm. Do této vrstvy štěrku budou uloženy okapové kamenné dlaždice. Dlaždice 

budou spárovány jemným štěrkem o frakci menší než 8 mm.  

 

11.2. Svislé nosné konstrukce - trhliny 

1. Podzemní podlaží 

V prvním podzemním podlaží zůstávají nedotčené. Tyto svislé konstrukce 

nevykazují žádné statické poruchy. Stávající nosné kamenné stěny budou 

očištěny od nečistot a budou částečně vyškrabány spáry mezi kameny a 

nahrazeny novou sanační omítkou pouze do spár. V celém suterénu zůstanou 

přiznané – vyzděné kamenné stěny s novou sanační omítkou ve spárách. 

1. Nadzemní podlaží a 2. Nadzemní podlaží 

Nejkritičtější případ statické poruchy u svislých konstrukcí tohoto objektu je 

svislá nosná stěna na I. ose (tj. severozápadní strana objektu). Stěna se směrem 

od objektu vychyluje. Pokud se stěna v blízké době staticky nezajistí, hrozí její 

zřícení. Z exteriérového pohledu na stěnu jsou vidět části zdiva porušené. Tyto 

části budou nahrazeny. Památkáři stěnu nedovolí zbourat a vystavět novou. 

Budova bude sepnuta ocelovými táhly, aby se zvýšila tuhost celého objektu a 

preventivně se ochránila před dalším rozvojem trhlin apod. Sepnutí konstrukce 

bude provedeno pomocí vysokopevnostní ocele.  

Pro návrh předpínacích sil táhel je nutný podrobný statický výpočet, aby 

nedošlo k porušení stávající konstrukce od přepětí. Táhla budou sepnuta silou, 

která zajistí stále napnutí. V průběhu roku se musí napětí ocelových táhel 

kontrolovat.  
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Odhad velikosti táhla: 

Předpoklad:  ⌀ 24 mm, počet táhel n = 7, délka stěny l = 17,380 m 

] = л∙!n
7 =  л∙�7n

7 = 452,4 mm2 

Únosnost navrženého táhla: 

�o! = A ∙ ;q γ<� = 452,4 ∙ 235 ∙  10��
1,0 = 106,3 �� 

Vlastní tíha stěny: 

  gd  = 26 ∙ 3,5 ∙ 0,9 ∙ 1 ∙ 1,35 = 110,57 �� 

� = 33,17 �� 

�s! = N ∙ Nn = 33,17 ∙ 17,3807 = 82,4 �� 

�s! ≤ �o! 

Předpokládám táhlo o průměru 24 mm. 

Táhla budou vedena ve dvou úrovních. 

První úroveň bude v oblasti násypů 

v klenutých stropních konstrukcích 

v těsné blízkosti příčných nosných 

vnitřních stěn a to z obou stran. Takové 

opatření je z důvodu nulových 

ohybových momentů, které vznikají u 

podpory. Toto opatření se bude 

opakovat i ve druhé úrovni, kde budou 

táhla vedená v násypu dřevěných 

vodorovných konstrukcích. Nahoře 

bude stěna zajištěna novými ztužujícími 

prvky, které budou součástí krovu. 

Bohužel v tomto případě nelze provést 

železobetonový pozední věnec. Obrázek 90- Rozmístění táhel v konstrukci 
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Ocelová táhla se budou napínat pomocí speciálních předpínacích zařízení. 

Ocelová táhla budou umístěna, co nejblíže jádru průřezu zdi, protože není možné 

uložit tuto výztuž do jádra stěny. Táhla budou postupně vkládána do drážek ve 

zdivu a budou kotveny sponami po 2 m do stěny. Ze statického hlediska je 

výhodnější umístění táhel po obou stranách stěny. Navržené táhlo o průměru 24 

mm z oceli bude dlouhé 13,95 m. 

Použitá ocelová táhla budou předem natřená antikorozním nátěrem. Prostor 

mezi táhlem a zdivem v průchozích otvorech v obvodových stěnách bude 

zainjektován cementovou maltou (malta se injektuje pomocí šnekových čerpadel 

nebo injektorem na přetlak vzduchu). Ocel bude zakryta hutnou omítkou 

s výztužnou sítí.  

11.3. Stropní konstrukce 1.NP 

V 1. nadzemním podlaží mezi I. – II. osou v oblasti C – D vznikají závažné 

trhliny na spoji vodorovné klenuté stropní konstrukce a svislé nosné konstrukce.  

Klenba je vyzděna z cihel plných. Stropní konstrukce se částečně zřítila. Tyto 

trhliny souvisejí s předchozí vyboulenou obvodovou nosnou stěnou a s chybějící 

dřevěnou stropní konstrukcí nad klenbou a také s chybějící střešní konstrukcí. 

Cihelná klenba je i nadále vystavována vnějším klimatickým podmínkám. Cihly i 

Obrázek 91 - Detail řešení ocelových táhel 
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násyp v klenbě jsou nasáklé vodou. Klenba byla těžká a ještě tažená obvodovou 

stěnou, která se čím dál více vychyluje směrem od objektu a proto se zřítila. Klenba 

bude vyzděna stejným způsobem jako ta původní z cihel plných spojená maltou. 

Na klenbu bude proveden nový izolační zásyp Liapor, který bude oddělen od 

plných cihel parozábranou. Do zásypu budou umístěny dřevěné polštáře, které 

ponesou roznášecí OSB desky. Na roznášecí vrstvu bude položená akustická 

izolace o tloušťce 40 mm a následně položená dřevěná podlaha. Líc klenby bude 

omítnut sanační omítkou.  

V 1. nadzemním podlaží mezi I. – II. osou v oblasti B – C nastává podobná 

situace. Klenba z cihel plných se v tomto místě zatím nezřítila, ale je v havarijním 

stavu - často vypadávají celé kusy 

cihel nebo se drolí. Na klenbu působí 

vnější klimatické podmínky z důvodu 

absence stropní dřevěné konstrukce 

nad klenbou a také z důvodu 

absence střešní konstrukce. Celá 

klenba je velmi nasáklá vodou a je 

jen otázkou času, kdy se zřítí. 

Návrhem bude klenbu zbourat a 

nahradit klenbou novou. Nová 

klenba bude vyzděna z cihel plných 

a následně bude proveden izolační 

zásyp Liapor, do kterého se zapustí 

dřevěné polštáře pro kotvení 

roznášecí vrstvy z OSB desek. 

Následně bude použita kročejová 

izolace o tloušťce 40 mm a vrstva 

podlahy. Podlaha bude dřevěná. Líc 

klenby bude omítnut sanační 

omítkou.  

V 1. nadzemním podlaží jsou 

mezi I. – II. osou v oblasti A – B 

tahové trhliny v klenutém nadpraží u 

Obrázek 92 - Podpora pro výstavbu nové klenby 

Obrázek 93 - Detail sanace nadpraží okna 
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okna. Pomocí Helikální výztuže vyrobené z nerezové oceli a speciálního tmelu 

(Helibond) vytvoří vysokou pevnost v tahu se zdivem. Výztuž vložíme do 

připravené vyfrézované spáry v nadpraží do cementové malty. Trhliny ve zdivu 

budou zaplněny směsí z pryskyřice s plnivem. Plnivem bude jemný křemičitý 

písek. Injektáž bude provedena pod tlakem minimálně 20 kPa. Ostatní trhliny ve 

zdivu, které jsou do šířky 2 mm budou zainjektovány pomocí nízkovizkózními 

pryskyřicemi pod tlakem také minimálně 20 kPa. Do trhlin ve zdivu navrhuji 

stehování neboli vyztužení zdiva.  Zdivo v místě trhliny bude stehováno pomocí 

nerezové výztuže. Drážka pro vložení výztuže bude 50 mm. Před vložením prutu 

drážku částečně vyplníme cementovou maltou. Výztuž bude vkládána vždy kolmo 

na trhlinu. Přesah výztužných prutů bude 400 mm na každou stranu. Pruty budou 

od sebe vzdáleny přibližně 400 mm (měřeno blíže k trhlině). Průměr prutu bude 14 

mm. Takto zajištěné trhliny snižují riziko obnovení trhliny. 

V Klenbách nad schodištěm došlo k závažným trhlinám. Důvodem je 

přerušení vazných trámů v krovu a jeho postupná celková degradace.  To 

způsobilo narušení stěn. Valená klenba nebo křížová klenba nad schodištěm je 

uložena (respektive se opírá) do nosných schodišťových stěn. Objekt nepůsobí 

jako jeden celek, protože zde chybějí jednotlivá ztužení. Normálová síla, která 

vzniká v klenbě se roznáší do schodišťových stěn. Jedna ze stěn, která se nachází 

na II. ose v oblasti A – B takovou sílu nedokáže přenášet. Stěna je přes čtyři 

podlaží (počítáno od suterénu). Na stěnu působí vzlínající vlhkost, normálové síly 

od klenby a vnější klimatické zatížení v posledních dvou podlažích z důvodu 

Obrázek 94 - Detail umístění ocelových táhel ve schodišti 
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chybějící střešní konstrukce. Z důvodu narušeného krovu a bez zajištění nosných 

stěn do nichž se opírají klenby došlo k narušení stability nosných stěn a následně 

narušení klenby. V klenbě na výstupním rameni schodiště došlo k posunutí 

podpory. Trhlina prochází až do podest schodiště. Trhlina je souvislá bez 

přerušení. Trhlina v klenbě je souvislá i s trhlinou ve zdivu.   

Sanační postup začne u stěny a následně bude pokračovat od paty klenby 

až do vrcholu klenby. Použitá ocelová táhla budou předem natřená antikorozním 

nátěrem. Prostor mezi táhlem a zdivem v průchozích otvorech ve stěnách bude 

zainjektován cementovou maltou. Ocel bude zakryta hutnou omítkou s výztužnou 

sítí.  

Konstrukce schodiště bude při sanačních pracích podepřená dřevěnou 

podpůrnou konstrukcí. Kamenné stupně budou opatrně rozebrány a bezpečně 

uloženy. Násyp na rubové straně valené klenby bude opatrně vybrán. Následně 

budou vyvrtány otvory do schodišťových stěn a budou napnuty ocelová táhla, která 

budou ukončená vždy závlačí. 

Ocelové závlače budou ve stěně 

zafrézovány. Tyto otvory vzniklé pro 

natažení táhel budou zadělány 

cementovou maltou. Následně bude 

proveden zásyp na rubové straně 

klenby z izolačního zásypu Liapor. 

Poslední částí bude vrátit zpět na 

místo kamenné schodišťové stupně. 

Podesty u schodiště zůstanou 

původní. Bude tu pouze vytvořena 

nášlapná vrstva z kamenné dlažby.  

U klenby mezi I. - II. osou v oblasti B – C dochází k promáčení klenby. 

Konstrukci valené klenby staticky zajistíme. Na líci klenby postavíme dřevěnou 

podpůrnou konstrukci složenou z dřevěných hranolů, na kterých budou osazeny 

ramenáty s bedněním. Potom odkryjeme podlahovou konstrukci a následně 

odstraníme násyp nad rubem klenby. Z důvodu částečného zřícení klenby a 

vysoké vlhkosti obsažené v cihlách klenby bude tato část klenby rozebrána a 

vyzděna novými cihlami plnými na cementovou maltu. Následně bude rubová 

Obrázek 95 - Skladba stropní konstrukce nad 1.NP 
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strana klenby zasypána násypem z Liaporu o minimální tloušťce 350 mm. Do 

vrstvy liaporu budou položeny dřevěné polštáře, které budou sloužit pro upevnění 

roznášecích OSB desek. Na roznášecí vrstvu bude položena kročejová izolace 

z dřevovláknitých desek o tloušťce 40 mm a následně bude položena nášlapná 

vrstva konstrukce dřevěné podlahy (dřevěné dubové prkna - obdoba původní 

podlahy).  

Valená klenba mezi I. – II. osou v oblasti C – D je z větší části zřícená. 

Zbytek klenby bude zbourán. Klenba bude vystavěna nová. Vrstva nosné části 

klenby bude postavena z nových cihel plných na cementovou maltu. Následně 

bude proveden zásyp rubové části klenby Liaporem o minimální výšce 350 mm. 

Do této vrstvy budou zapuštěny dřevěné polštáře, na které bude připevněna 

roznášecí vrstva z OSB desek. Na roznášecí vrstvu bude položena kročejová 

izolace z dřevovláknitých desek o tloušťce 40 mm. Potom bude položena nášlapná 

vrstva podlahy z dubových prken (obdoba původní podlahy). 

Trhlinu na rozhraní stropní klenuté konstrukce a svislé nosné konstrukce 

mezi II. – III. osou v oblasti C – D bude styk konstrukcí opraven pomocí speciální 

sanační směsi. Postup sanace bude proveden od svislé konstrukce paty klenby až 

do vrcholu klenby. Trhliny ve zdivu budou zaplněny směsí z pryskyřice s plnivem. 

Plnivem bude jemný křemičitý písek. Injektáž bude provedena pod tlakem 

minimálně 20 kPa. Ostatní trhliny ve zdivu, které jsou do šířky 2 mm budou 

zainjektovány pomocí nízkovizkózními pryskyřicemi pod tlakem minimálně 20 kPa. 

 

11.4. Stropní konstrukce 2.NP 

Stropní trámové dřevěné konstrukce mezi druhým a třetím nadzemním 

podlaží chybí (zřítily se). Tyto stropní konstrukce budou nahrazeny novými 

stropními trámovými dřevěnými konstrukcemi. Osová vzdálenost dřevěných trámů 

je přibližně 800 mm. Dřevěné trámy budou osazeny do kapes ve zdivu na 

impregnovanou podložku. Trám bude osazen minimálně 30 mm od hrany zdiva 

v kapse. Zhlaví trámů bude ošetřeno impregnací.  

Mezi II. – III. osou v oblasti C – D budou zachovány dřevěné stropní trámy 

stávající stropní dřevěné konstrukce. Z dřevěných stropních trámu bude rozebrán 

podhled. Podhled tvoří dřevěná prkna, která jsou pobitá rákosem a zakrytá 
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omítkou. Zhlaví dřevěných trámů bude naimpregnováno a budou osazeny na 

impregnační podložku minimálně 30 mm od hrany zdiva v kapse stěny. Následně 

na dřevěné trámy bude proveden záklop z OSB desek a na záklop bude 

provedena parozábrana. Na tuto vrstvu bude 

položena akustická izolace v podobě 

dřevovláknitých desek o tloušťce 40 mm. 

Následně bude na vrstvu izolace proveden 

izolační násyp Liapor o tloušťce 300 mm. Do 

této vrstvy budou zapuštěny dřevěné polštáře 

o rozměru 40/60 mm. Poslední vrstvu bude 

tvořit nášlapná vrstva, která bude z dubových 

prken.  

 

11.5. Dřevěný krov  

Mansardovou střechu jsem rozdělila na dva funkční celky. Spodní část jako 

obytné podkroví a horní část jako neobytná místnost pro umístění například 

technické místnosti. Vnitřní vestavba stávajících příčných stěn tvoří ztužení 

objektu a zároveň zavětrování objektu v podélném směru. Nové dřevěné podélné 

příhradové stěny budou postaveny jako podpůrná konstrukce pro horní část 

hambálkového krovu spolu se štítovou stěnou na jihozápadní straně objektu. Tyto 

příhradové stěny budou celkem tři. Dvě z nich na okrajích a jedna (přibližně 

uprostřed) bude ležet na 

stávající nosné vnitřní 

konstrukci ve druhém 

nadzemním podlaží. Dvě stěny 

na okrajích se budou vždy 

opírat o stávající příčné nosné 

vnitřní stěny ve druhém 

nadzemním podlaží. Vždycky 

nad každou nosnou vnitřní 

stěnou bude v příhradové 

konstrukci umístěn nosný 

dřevěný sloupek. Od sloupku 

Obrázek 96 - Skladba stropní konstrukce nad 
2.NP 

Obrázek 97 - Konstrukční schéma horní části mansardové střechy 
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ke sloupku budou vzpěry. Jednotlivé sloupky bude spojovat horní a dolní pásnice. 

Nosná konstrukce stěny bude dřevěná. Mezi nosnými sloupky bude přidán nosný 

dřevěný rošt pro lepší opláštění konstrukce. Dřevěná příhradová konstrukce bude 

vyplněna mezi sloupky tepelnou izolací z minerální vaty. Tato konstrukce bude 

opláštěna z pohledové strany sádrokartonem, který bude v další fázi zatmelen, 

obroušen a natřen bílou barvou. Ze strany druhé bude konstrukce opláštěna OSB 

deskami bez další povrchové úpravy.  

Horní část hambálkové konstrukce bude zcela nová. Konstrukci budou tvořit 

vždy dvě krokve, kleština, vazný trám a námětky. Hambálky budou od sebe 

vzdáleny 900 mm měřeno na osu konstrukce. Každý takový hambálek bude kotven 

přes dřevěnou fošnu o tloušťce 50 mm do horní pásnice dřevěné příhradové stěny.  

Na krokvích bude připevněna hydroizolace a následně dřevěné latě o rozměru 

40/60 mm kopírující směr krokví. Tyto latě budou tvořit provětrávanou střešní 

mezeru o tloušťce 60 mm. Na dřevěné latě bude provedeno bednění. Bednění 

bude z dřevěných prken zatlučených hřebíky kolmo na latě. Dřevěné bednění 

bude vytvořeno v celé ploše střechy. Na bednění bude následně proveden střešní 

plášť z břidlicových šablon. V interiéru poslední vrstvu bude tvořit podhled ze 

sádrokartonu. Dřevěný nosný rošt pro sádrokarton bude upevněn kolmo na 

krokve.  

Plné vazby krovu bohužel 

nebylo možné blíže prozkoumat. 

Bude nutné postavit cestu ke 

konstrukci, aby byl možný 

podrobný průzkum všech plných 

vazeb ale i ostatních prvků 

krovu. Na plné vazbě u 

schodiště je vidět, že není 

porušená. Takové vazby budou 

zachovány původní. Prvky, 

které budou částečně 

poškozené (vlhkost, hniloba) 

budou nahrazeny novými částmi 

v prvku. Prvky, které budou Obrázek 98 – Schéma skladby zateplené části střešní konstrukce 
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celkově nebo ve větší míře poškozeny (vlhkost, hniloba, houby apod.) budou 

nahrazeny celé novými prvky plné vazby nebo celou novou plnou vazbou. Na 

úplnou výměnu jsou vazné trámy, vaznice i některé ondřejské kříže. Stoprocentní 

jistotu tohoto tvrzení by stanovil až podrobný průzkum krovu. Z mého průzkumu, 

kam jsem byla schopná se dostat je vidět, že vazné trámy, vaznice a některé 

ondřejské kříže jsou poškozené hnilobou. Krokve ve spodní části mansardové 

střechy v některých místech zcela chybí. Tam budou umístěny krokve nové. 

Ostatní krokve bez známky poruch budou zachovány.  

Spodní část mansardové střechy je zateplená minerální vatou mezi 

krokvemi o tloušťce 160 mm. Na krokvích je připevněna hydroizolace a následně 

dřevěné latě ve stejném směru. Dřevěné latě o rozměru 40/60 mm tvoří střešní 

provětrávanou mezeru o tloušťce 60 mm. Kolmo na latě je přibito hřebíky dřevěné 

bednění o tloušťce 25 mm. Bednění tvoří dřevěná prkna a jsou v celé ploše 

střechy. Další vrstvu tvoří břidlicová krytina. Pod krokvemi bude tepelná izolace 

z minerální vaty o tloušťce 100 mm vložená mezi hliníkové profily, které budou 

Obrázek 99 - Detail krovu 
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přibity kolmo na krokve. Následně bude připevněna parozábrana. Poslední vrstvou 

bude podhled. Podhled bude proveden ze sádrokartonu. Nosný dřevěný rošt pro 

sádrokarton bude upevněn kolmo na profily. Mezi sádrokartonem a parozábranou 

bude tepelná izolace z minerální vaty o tloušťce 50 mm. V obytném podkroví 

budou viditelně přiznané prvky plné vazby krovu. A to šikmé sloupky s pásky. 

Ostatní konstrukce budou zakryté.  

 

11.6. Komíny 

Komíny budou zachovány. Ve svislých konstrukcích budou nepotřebné 

otvory zazděny pomocí cihel plných na cementovou maltu. Komín, který se bude 

nadále využívat bude nově vyvložkován. Komínová část nad střechou (platí pro 

všechny komíny) bude přezděna a bude zakončena novými profilovanými 

pískovcovými hlavicemi. Komíny budou následně omítnuty vápennou omítkou a 

natřeny.   

Komíny, které nebudou nadále využívány budou opatřeny krytkami proti 

zatékání vody (například stříškou z měděného plechu). 

 

11.7. Omítky  

Hodnotné interiérové omítky, kde jsou zachovalé štukové detaily, lizénové 

rámce a římsy v prostoru schodiště budou zachovány.  

Pro fasádu bude provedení vápenných omítek dle stávajícího provedení s 

přídavkem hydraulických pojiv max. do 5-10 procent hmotnostního poměru. 

Stávající omítky budou odstraněny, ale jen ty zcela nesoudržné. Následně budou 

doplněny novou omítkou. Fasádní omítka bude provedena ve třech vrstvách. První 

vrstva bude jen prohoz cihel, následně bude nahozeno jádro a nakonec jako 

poslední vrchní vrstva bude nanesen vápenný štuk. Nátěr bude vápenný, 

dvojnásobný, který bude prováděný štětkou. Přesná barevnost bude určena na 

kontrolním dnu za přítomnosti všech stran a NPÚ.  

Pískovcové prvky jako jsou ostění oken a dveří budou opatřeny vápenným 

nátěrem. Sokl byl pravděpodobně neomítaný pohledový. V obnově pohledového 
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soklu bude použito přespárování, které bude mít zpevňující a hydrofobní 

vlastnosti. 

11.8. Okna a dveře 

Okna budou nahrazena kopiemi 

původních barokních oken. Okna budou 

dvojitá se zděnou špaletou, dovnitř a ven 

otvíravá, venkovní křídla osazená v líci fasády. 

Venkovní křídla čtyřkřídlá členěná na osm 

pravidelných tabulek, dělené pevným 

poutcem. Spodní křídla vždy třítabulková. 

Horní křídla větrací vždy po jedné tabulce. 

Vnitřní křídla v obdobné jednoduší variantě. 

Skla budou nasouvaná, křídla budou z vnější 

strany s rohovníky. Skla budou tvořit izolační 

skla a distanční rámečky kolem izolačních skel 

budou v barvě okenního rámu. 

U špaletových oken budou izolační dvojskla pouze na straně exteriéru. Pro 

zachování vizuální podoby oken budou použita v některých případech tzv. 

vídeňská okna, která vyřeší problém se změnou způsobu otevírání oken. Okna 

budou vypadat jako ven otevíravá, ale budou se otevírat dovnitř, protože panty 

budou skryty uvnitř.  

Okenní mříže budou oddělány, oprýskány a budou znovu natřeny. 

Následně se vrátí zpět na původní místo. 

Repasí a obnovou projdou i dveře vstupní (patrně klasicistní) a některé 

vybrané interiérové dveře, které jsou částečně zachované v objektu. Následně 

budou vráceny na původní místo. 

 

11.9. Klempířské prvky 

Střešní zachytávače budou měděné tyčové. Okapy a svody budou 

z měděného plechu. Všechna dešťová voda bude odvedena do akumulační 

nádrže na severní straně objektu.  

Obrázek 100 - Okna s mříží 
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12. Technické zařízení budov 
 

12.1. Nakládání s dešťovou vodou 

Plocha střechy je 290 m2. Srážkový úhrn dle mapy srážek v ČR je v rozmezí 

od 801 do 1000 mm Maximální počet osob ubytovaných v penzionu bude 15 osob. 

Jedná se o střechu šikmou s koeficientem 0,8. Uvažuji velikost akumulační nádrže 

na 15 m3.  

\ = u ∙v ∙wx = �,8 ∙�8� ∙�,�57 = 15 m3 

Dešťová voda stékající ze střechy okapovými svody bude přiváděna 

plastovým potrubím do zemního filtru. Uvnitř filtru se odstraní nečistoty z vody. 

Přefiltrované nečistoty se zbytkovou vodou budou odvedené potrubím do retenční 

nádrže, kde bude docházet k zasakování. Přes nerezové síto filtru bude přepadat 

čistá voda, která bude přivedena potrubím do nátokového hrdla nádrže, který bude 

ukončen uklidňujícím prvkem, protože zabraňuje víření spodního sedimentu v 

nádrži. 

Při přeplnění nádrže voda bude odtékat přes zpětnou klapku potrubím do 

retenční nádrže. Odběr vody z nádrže sacím potrubím bude zajištěn sací 

soupravou, která bude odebírat pouze čistou vodu pod horní hladinou v nádrži.  

Čerpací zařízení - vodárna bude součástí automatické doplňovací jednotky s řídící 

jednotkou, která v případě nedostatku dešťové vody v nádrži přepne pomocí 

hladinového spínače odebírání vody z vodovodního řádu (v systému nebude přímé 

propojení mezi rozvodem užitkové dešťové vody a rozvodem pitné vody). Z 

automatické doplňovací jednotky bude voda v potrubí pomocí výtlaku 

dopravována k zařizovacím předmětům, kde bude využívána. V tomto návrhu se 

bude jednat o připojení všech toalet v objektu. Ostatní zařizovací předměty jako 

umyvadla, sprchové kouty apod. budou připojeny na rozvody pitné vody 

z veřejného vodovodu. 

Retenční nádrž bude umístěna v těsné blízkosti objektu a také akumulační 

nádrže na dešťovou vodu. Retenční nádrž bude o velikosti minimálně 3 m3. Nádrž 

bude samonosná. Retenční nádrž bude spojená s akumulační nádrží na dešťovou 

vodu pomocí plastového potrubí ve sklonu 2%. 
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1 Nádrž na dešťovou vodu  

2 Filtrační šachta DN 400 

3 Čerpadlo 

4 Tlaková nádoba 

5 Filtr 

6 Plovoucí sání 

7 Klidný nátok 

8 Vsakovací tunel 

9 Kontrolní závěr DN 200 

10 Šachtová kopule 

12.2. Nakládání se splaškovou vodou 

V těsné blízkosti objektu bude navržena domácí čistička odpadních vod. 

Z důvodu chybějící veřejné kanalizace v obci.  

Vyprodukovaná odpadní voda bude svedena do usazovacího prostoru (A) 

čističky odpadních vod. Z vody budou odstraněny mechanické plovoucí a usazené 

látky. Tyto látky budou následně podrobeny anaerobnímu rozkladu. Z prostoru A 

bude přetékat přes přepad již mechanicky předčištěná voda do aktivačního 

prostoru (B), který bude sloužit k biologickému čištění odpadní vody. V této části 

se při spodní části nachází provzdušňovací systém. V této části bude též umístěn 

nosič biomasy, který bude zajišťovat stabilitu celého procesu. Následně bude 

odpadní voda shromažďována do velkého akumulačního prostoru (D). Aktivovaná 

směs potom bude svedena do vertikální dosazovací nádrže (E), odkud bude 

vyčištěná voda odčerpávána mamutkou (F) do odtokového žlabu. Čistá voda bude 

následně svedena zpět do akumulační nádrže pro dešťovou vodu a koloběh se 

opakuje. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal bude odčerpán do usazovacího a 

kalového prostoru (A). 

A Usazovací a kalový prostor 

B Aktivace 

C Nosič biomasy 

D Akumulační prostor 

E Dosazovací prostor 

F Mamutka 

Obrázek 101 - Likvidace dešťové vody

Obrázek 102 - Domácí 
čistička odpadních vod
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12.3. Vytápění 

V obci Šonov není zaveden plyn. Z tohoto důvodu neuvažuji vytápění 

plynovým kotlem. Bývalá fara je památkově chráněný objekt. Objekt bude mít 

zateplené jen podlahy na zemině a střechu. Svislé konstrukce budou bez 

zateplení. Neuvažuji ani s tepelnými čerpadly jako se zdrojem tepla pro vytápění 

objektu.   

Objekt bude mít dva elektrokotle, které budou umístěné v horní části 

nezatepleného podkroví. Kotle budou položeny na roznášecí desku nad nosnou 

vnitřní stěnou. V přízemí bude ve společenské místnosti umístěn krb. Krb bude 

napojený na stávající komín, který bude nově vyvložkován.  

Pro ohřev vody budou sloužit dva elektrické bojlery včetně izolace umístěné 

v horní části podkroví o velikosti 500 l a budou uložené stejným způsobem jako 

kotle. Bojlery budou kombinované. Bojlery budou do oběhu zapojené pomocí 

termostatického ventilu.  

Všechny instalace budou vedené v instalačním jádru. Následně bude 

možné vést instalace v podhledech nebo v podlahových kanálkách. 

  

Obrázek 103 - Zapojení kotlů do oběhu 
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13. Závěr 
Objekt bývalé fary je už na první pohled v havarijním stavu. Převážnou část 

poruch je způsobená především vnějšími vlivy. 

Lze říci, že se objekt dochoval neporušený, ve smyslu původní 

architektonické hodnoty. Objekt je památkově chráněn a možná i proto je 

rekonstrukce objektu nelehký úkol.   

V případě doplnění chybějících konstrukcí a nahrazení porušených 

konstrukcí, a to zejména těch, které stavbu chrání před účinky vnějších vlivů 

jako je střecha, okna a dveře. Lze objekt zachránit před úplným rozpadem.  

Doufám, že majitelé naleznou způsob, jak vrátit chátrajícímu objektu 

původní vzhled.  
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