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1 Úvod 
Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí historického objektu v Litoměřicích, který byl 

postaven v 1. polovině 19. století. Na první pohled je patrné, že dům není udržován a má značné 
problémy s vlhkostí. Řešený objekt má výhodnou polohu ve vztahu k centru města. Jedná se o 
půdorysně zajímavě řešenou obytnou budovu, která byla dlouhá léta nevyužívaná. Lze ji spatřit jako 
jednu z prvních budov při vjezdu do města Litoměřic. Je vhodné provést její celkovou rekonstrukci, 
aby mohla být znovu využívána. Podstatnou součástí rekonstrukce je opatření proti stávajícím 
poruchám, z nichž nejzávažnější je již zmiňovaná vlhkost. 

Řešený objekt je v katastru nemovitostí veden jako rodinný dům, jeho velikost však odpovídá 
spíše vícegeneračnímu domu či menšímu bytovému domu. V rámci rekonstrukce bude navrženo i 
opětovné využívání objektu, a to jako kancelářských prostor.  

Pozemek s řešenou stavbou se nachází v Ústeckém kraji na jižním okraji historického centra 
Litoměřic. Jedná se o dvoupodlažní obytnou budovu pozdně empírového stylu se sklepem a 
podkrovím. Na východní straně pozemku se nachází přístavek. Jeho výstavba započala později, kdy 
hlavní obytná část již byla v provozu. Objekt je nyní propojen a tvoří jeden celek. Na severní straně 
pozemku se nachází terasa v úrovni podkroví. Terasu ohraničuje část stěny Kostela Zvěstování 
Panny Marie, který se nachází na sousedním pozemku. Hlavní průčelí domu je orientováno na jih, 
kde se nachází i hlavní vstup do objektu z ulice Stará Mostecká. Zajímavostí je, že dům byl přistavěn 
k hradební zdi, která tvoří část jeho severní stěny. Celý pozemek je chráněn jako nemovitá kulturní 
památka. Nachází se v plošné památkově chráněné oblasti – městské památkové rezervaci 
Litoměřice. Zároveň stojí na ploše nemovité kulturní památky – městského opevnění. Ke všem těmto 
faktům památkové ochrany je potřeba přihlédnout a přizpůsobit návrh sanace a celkové 
rekonstrukce objektu.  

Cílem diplomové práce je zpracování stavebně technického průzkumu, kde bude stanoven 
stav jednotlivých konstrukcí a analýza příčin poruch v objektu. Dále zpracovat vhodný návrh 
sanačního opatření a celkové rekonstrukce objektu pro možnost jeho opětovného využívání. Při 
návrhu je potřeba přihlédnout k již zmiňované památkové ochraně objektu. 
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2 Stavebně technický průzkum 

2.1 Základní informace o objektu a jeho umístění 
Dle katastru nemovitostí se řešený objekt nachází v Ústeckém kraji na adrese Stará 

Mostecká 250/2 v části obce Litoměřice – město. Stojí na pozemku s parcelním číslem 307 v obci 
Litoměřice [564 567] v katastrálním území Litoměřice [685 429]. Druhem pozemku je zastavěná 
plocha a nádvoří. Jeho celková výměra je dle katastru nemovitostí 277 m2. Majitelem pozemku a 
stavby, která je jeho součástí, je pan Ing. Pavel Veverka. [1] 

Obr. 1 – Pozemek v katastrální mapě s ortofoto podkladem [1] 

Celý pozemek je chráněn jako nemovitá kulturní památka s názvem městský dům (rejstříkové 
číslo: 17445/5-1796) od 03. května 1958 dle Ústředního seznamu kulturních památek (dále jen 
ÚSKP). Dále se objekt nachází, dle výnosu ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 
27. října 1978, od 23. ledna 1979 v plošné památkově chráněné oblasti, a to v městské památkové 
rezervaci Litoměřice (rejstříkové číslo ÚSKP: 1035). Stavba se nachází na ploše nemovité kulturní 
památky – městského opevnění (rejstříkové číslo ÚSKP: 46475/5-4742) od 03. května 1958. [2] 
Bývalá městská hlavní hradba tvoří část severní zdi řešeného domu. 

Stavba se nachází na okraji historického centra Litoměřic při střetu ulic Mostecká a Stará 
Mostecká. Nedaleko se nachází Mírové náměstí a vlaková stanice Litoměřice – město. Výhledem 
z terasy je vidět železniční trať a řeky Labe a Ohře. Přes řeky a železnici vede Tyršův most, který je 
hlavním spojením města Litoměřic s jihem. 

Dům sousedí s kulturní památkou – barokním jezuitským Kostelem Zvěstování Panny Marie 
z 18. let 20. století. V nedaleké blízkosti se nachází i Bývalá jezuitská rezidence a kolej, která je též 
významnou barokní památkou.  
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Na přilehlém Kostele Zvěstování Panny Marie se nachází nivelační bod Cad-4.1 z nivelačního 
pořadu Cad Terezín – Kravaře. Nadmořská výška bodu, měřená roku 1987, je 159,877 m BpV. 

Obr. 2 – Širší okolí (vínová tečka označuje polohu domu) [3] 
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2.2 Historický vývoj objektu 
Hlavní obytná část objektu je pozdně empirového stylu z 1. poloviny 19. století. Byla 

přistavěna k bývalé gotické hradbě ze 14. století. Jsou dochované plány na tehdejší přestavbu domu 
z roku 1838. Půdorysy domu na těchto plánech jsou velmi podobné tomu, jak hlavní obytná část 
objektu vypadá dnes. Ohledně toho, zda na místě plánovaného domu stálo nějaké předchozí stavení, 
nebyly nalezeny žádné informace i přesto, že bylo v plánech psáno o přestavbě. Dále nebyly 
v plánech zmínky o sklepních prostorech. Je tedy možné, že jsou pozůstatkem předchozího stavení, 
popřípadě mohly být vybudovány později. Na fasádě se nachází dvě dělové koule, které jsou 
vzpomínkou na obléhání města Švédy, jejichž vhled je fasádě přiznán.  

Později byl k obytné části domu postaven přístavek secesního stylu. Fasáda přístavku byla 
zdobena secesní štukovou ornamentikou. Přístavek pravděpodobně nesloužil k obytným účelům jako 
hlavní část objektu. K přístavku se nedala dohledat žádná dokumentace z dob výstavby. 

Během let bylo provedeno několik úprav v podobě zvednutí úrovně terénu u východní fasády, 
zásadní prohloubení místností na severní straně objektu, úpravy fasád, nastavování střechy a 
výměna její krytiny, provedení nových nášlapných vrstev podlah a dalších, až do nynější podoby při 
zpracovávání diplomové práce. 

V letech 1906-1910 byl ve výstavbě Tyršův most, který se nachází se v bezprostřední blízkosti 
objektu. [4] Stal se významnou dopravní spojkou. 

Do veškeré dokumentace ohledně objektu bylo možno nahlédnout u jeho majitele. 
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2.3 Popis objektu 
V katastru nemovitostí je stavba vedena jako rodinný dům, i když její velikost odpovídá spíše 

vícegeneračnímu domu, či menšímu bytovému domu. Budova svou největší délkou dosahuje 
přibližně 25 metrů. Šířku budovy nelze jednoznačně určit, jelikož půdorys objektu je členitý. I přesto, 
že nyní budova tvoří jeden celek, se dá rozdělit dle roku výstavby na dvě části – hlavní obytná budova 
a přístavek. Přístavek se nachází na východní straně pozemku. Hlavní obytnou částí objektu je 
dvoupodlažní stavba s podkrovím a sklepem. Přístavek je z části dvoupodlažní. Objekt bude 
posuzován jako jeden celek. 

Průčelí domu je orientováno na jih, kde se nachází hlavní vstup do objektu ze svažité ulice 
Stará Mostecká. Průčelí je dvouúrovňové. Rozdíl mezi úrovněmi je obezděn a tvoří dvorek. Část 
severní stěny tvoří hradební zeď, která je pod zeminou až po úroveň terasy, na kterou se vchází z 
podkroví domu. Část terasy ohraničuje stěna Kostela Zvěstování Panny Marie. Ze západní strany 
přiléhá stavba k sousednímu domu. 

 Povrchem fasád je omítka světle žluté barvy. Na fasádě hlavní obytné budovy se nachází 
římsy. Okna a vstupní dveře zdobí šambrány bílé barvy. Na oknech v přízemí jsou mříže. Sedlová 
střecha hlavní obytné budovy, jejíž hřeben je rovnoběžný s průčelím domu, je pokryta pálenými 
taškami cihlové barvy. Střecha je z jižní strany opatřena třemi okny ve tvaru volského oka. 

Obr. 3 – Pohled na řešený objekt z Tyršova mostu (v pozadí je vidět Kostel Zvěstování Panny Marie) 

 



 Průzkum a návrh rekonstrukce historického objektu v Litoměřicích 
Bc. Klára Čečrlová, ČVUT Praha 

14 

Obr. 4 – Východní fasáda objektu 

Obr. 5 – Pohled na podkroví a terasu z východní strany pozemku od stěny kostela 
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Po vstupu do budovy se člověk ocitne v chodbě prvního nadzemního podlaží, kde se po pravé 
straně nachází hlavní schodiště objektu, které vertikálně spojuje budovu od sklepních místností až 
po podkroví. Na levé straně se rozprostírá velká obytná místnost. Jediná hlavní chodba podlaží 
pokračuje do východní části objektu a na ní jsou napojeny jednotlivé místnosti s obezděným 
dvorkem. Ve stejném duchu je uspořádáno i druhé podlaží. Půdorysy prvního a druhého nadzemního 
podlaží jsou členité díky místnostem na severní straně objektu, které jsou v kontaktu se zeminou a 
dvorku. V podkroví se nachází konstrukce střechy a vchod na terasu.

Obr. 6 – Podkroví objektu s konstrukcí krovu 

Obr. 7 – Terasa v úrovni podkroví objektu 
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2.4 Zaměření objektu 
Zaměření objektu bylo provedeno 3D skenerem ZEB – REVO RT. Jedná se o přístroj, který 

provádí měření ve 3D prostoru skenováním okolí a zpracováváním mračna bodů. Zároveň s měřením 
je možné na připojené obrazovce sledovat a kontrolovat průběh měření.  

Obr. 8 – Pohled na 3D mračno bodů v programu GeoSLAM Draw naměřené 3D skenerem 

Podkladem pro zpracování výkresové dokumentace stávajícího stavu objektu byl výstup 
z programu GeoSLAM Draw, kde se jednotlivá naměřená mračna bodů upravují a exportují. Výstupy 
z tohoto programu byly k dostání u majitele objektu. 

Obr. 9 – Výstup půdorysu 1.NP z programu GeoSLAM Draw 

Výstupy z programu ve formátu PNG byly použity jako podklad pro zakreslení stávajícího stavu 
v programu AutoCad. Výkresová dokumentace stávajícího stavu je samostatnou přílohou Výkresová 
dokumentace A – Stávající stav. 
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2.5 Popis stávajících konstrukcí 

2.5.1 Geologické poměry 

V současné době nebyl pro řešenou stavbu proveden hydrogeologický a geotechnický 
průzkum, tudíž geologické poměry jsou stanoveny z výpisu z databáze vrtů, který byl poptán u České 
geologické služby.  

Obr. 10 – Mapa s umístěním vrtu č. 9916 [5] 

Geologický vrt s číslem 9916 je umístěn přímo na terase řešeného pozemku parcelního čísla 
307 v Litoměřicích. Vrt byl proveden v roce 1981, jeho hloubka je 10 metrů. Hladina podzemní vody 
byla zastižena v hloubce 3,5 metru. Dle uvedeného vrtu je skladba podloží následující: 

Obr. 11 – Skladba podloží  

Pro řešený objekt byl zpracován protokol Hodnocení a měření ozáření z přírodního zdroje 
záření ve stavbě paní Ing. Miroslavou Mlčákovou v listopadu roku 2019. Dle tohoto protokolu 
nedošlo při měření objemové aktivity radonu k překročení referenčních hodnot (300 Bq/m3) podle 
§97 odst. 1 a, Vyhlášky č. 422/2016 Sb.  
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2.5.2 Základové konstrukce 

Základové konstrukce včetně materiálu a hloubky základové spáry nebylo možné během 
vizuální prohlídky objektu stanovit. V archivní dokumentaci nejsou o základových konstrukcích žádné 
zmínky a v rámci diplomové práce nebylo možné provést destruktivní sondy pro zjištění základových 
konstrukcí a poměrů. Vzhledem k těmto faktům lze založení objektu pouze odhadnout z doby 
výstavby.  

Dům byl postaven v 1. polovině 19. století. Lze tedy předpokládat, že je založen na zděných 
základových pasech z lomového kamene, smíšeného zdiva nebo z cihlového zdiva a že nebyla 
použita hydroizolační vrstva v podobě, jaká se používá dnes. Avšak pravděpodobné je i to, že 
hydroizolační vrstva nebyla použita vůbec. 

2.5.3 Svislé nosné konstrukce 

Vzhledem k dispozičnímu řešení jednotlivých pater a vzhledem k tomu, že severní část domu 
(vyjma podkroví) je pod zemí, se v objektu převážná většina svislých nosných konstrukcí vyskytuje 
v podobě obvodových fasádních zdí nebo zdí v kontaktu se zeminou. Dle půdorysů a uložení 
stropních konstrukcí lze říct, že většina svislých konstrukcí má nosnou funkci, vyjma příček 
vytvořených pro uložení zárubní a vyjma dodatečného vyzdívání otvorů a předstěn. V podkroví 
částečně plní nosnou funkci pilíře památkově chráněné městské hradby, na kterých je uložena 
vaznice krovu. Fasádní konstrukce nejsou opatřeny tepelněizolační vrstvou.  

Veškeré stěny jsou zděné s různým materiálovým řešením. Některé zdi jsou postaveny čistě 
z cihel plných pálených a jiné čistě z lomového kamene. V objektu se také vyskytují zdi postavené 
z kombinace těchto dvou materiálů. Dále jsou zde stěny ze smíšeného cihlového a kamenného zdiva. 
Jedna místnost má dvě stěny v kontaktu se zeminou dozděné plynosilikátovými tvárnicemi, 
pravděpodobně dodatečně. Materiálová různorodost je viditelná ve všech podlažích objektu, což 
znázorňuje, že během let byly prováděny dodatečné zásahy do konstrukcí a úpravy v objektu. 

Obr. 12 – Kombinace kamenného (cca 
1,2 m nad úroveň terénu) a cihlového 

zdiva na štítové stěně 

Obr. 13 – Smíšené cihelné a kamenné 
zdivo v prvním nadzemním podlaží
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Obr. 14 – Stěny z plynosilikátových cihel, 
v pozadí stěna z cihel plných pálených 
většího formátu v druhém nadzemním 

podlaží 

Obr. 15 – Vlevo zdivo z lomových kamenů, 
vpravo cihelné zdivo ve sklepních 

místnostech

Obr. 16 – Stěna z cihelného zdiva, je viditelné místo 
přechodu z cihel plných pálených většího formátu na 

klasický formát, první nadzemní podlaží 

Tloušťky vnitřních a obvodových zdí se pohybují od 142 mm do 850 mm. Tloušťky zdí 
v kontaktu se zeminou nebylo možné v rámci diplomové práce zjistit, jejich tloušťka byla tedy 
odhadnuta a zakreslena do výkresů stávajícího stavu pouze orientačně. Tyto zdi pravděpodobně ani 
nejsou opatřeny hydroizolační vrstvou nebo hydroizolace již neplní svou funkci správně. 

Část severní stěny je tvořena památkově chráněnou hlavní městskou hradbou. V podkroví je 
hradba jako součást obvodové stěny dozděna cihlou plnou pálenou. Cihelná část zdiva není nosná 
a plní pouze výplňovou funkci. Část hradební zdi je viditelná i v západní místnosti druhého 
nadzemního podlaží po zbouraných předstěnách. 



 Průzkum a návrh rekonstrukce historického objektu v Litoměřicích 
Bc. Klára Čečrlová, ČVUT Praha 

20 

Obr. 17 – Kamenné zdivo hradby ve spodní části stěny, zbytek dozděn 
cihlou plnou pálenou 

2.5.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce v objektu jsou dvojího typu – klenby a dřevěný trámový strop.  

V objektu se vyskytují valené klenby a české placky. Klenby jsou postaveny z cihel plných 
pálených půlkruhového nebo segmentového tvaru. Provedení jednotlivých kleneb, včetně jejich 
tloušťky a vzepětí, je rozdílné. Vzepětí kleneb je popsáno v půdorysech v příloze Výkresová 
dokumentace A – stávající stav. Klenby jsou přitíženy buď zásypem pod konstrukcí podlahy nebo 
zeminou. V objektu se vyskytují i klenbové pasy, které vytváří horní část niky ve zdech, nadpraží 
nebo jsou na ně uloženy klenby. Některé klenby jsou omítnuty. Dle roku výstavby lze předpokládat, 
že valené klenby o rozponu 2,25 m mají tloušťku ve vrcholu i v patce 150 mm, při rozponu nad 2,25 m 
(do 6 m) mají ve vrcholu tloušťku 150 mm a v patce 300 mm. [6] Klenby vyšších rozponů se v objektu 
nevyskytují.

Obr. 18 – Valená klenba s lunetami 
v prvním nadzemním podlaží 

Obr. 19 – Valená klenba ve sklepní 
místnosti
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Obr. 20 – Pohled na čelo valené klenby ve 
sklepní místnosti 

Obr. 21 – Valená klenba a pas v chodbě 
prvního nadzemního podlaží 

Ve větších místnostech obytné části budovy a v chodbě druhého nadzemního podlaží je 
stropní konstrukcí dřevěný trámový strop. V prvním nadzemním podlaží se jedná o dřevěný trámový 
strop o rozměrech trámů přibližně 200x280 mm s podbitím a rákosovou omítkou. Vrchní část stropnic 
je zaklopena prkny a opatřena násypem, na kterém byla konstruována hrubá podlaha.  

Obr. 22 – Odhalená část stropní konstrukce 
v prvním nadzemním podlaží 

V druhém nadzemním podlaží se nachází dřevěný trámový strop s rozměry trámů přibližně 
220x200 mm a s rákosníky o rozměrech přibližně 200x160 mm. Na rákosnících je konstruován 
podhled z dřevěného podbití a omítky z rákosových rohožích. Shora jsou stropnice pouze zaklopeny 
prkny, která tvoří pochozí vrstvu podlahy v podkroví.
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Obr. 23 – Uložení stropnic na zdivu Obr. 24 – Konstrukce stropu s podhledem

2.5.5 Schodiště 

V objektu se nachází hlavní schodiště propojující první nadzemní podlaží s podkrovím a druhé 
schodiště, které propojuje první nadzemní podlaží se sklepními prostory. Všechna schodiště jsou 
vnitřní. Hlavní schodiště je umístěno v chodbě hned u vstupu do objektu. Je křivočaré, levotočivé, 
vřetenové a s klenbami. Schodišťové stupně jsou uloženy na schodišťových zdech a vřetenové zdi. 
Šířka schodiště se pohybuje mezi 1100 a 1200 mm.  

Materiálové řešení schodišťových stupňů je v každém patře rozdílné. Mezi prvním a druhým 
nadzemním podlažím jsou použity kamenné stupně. Jejich počet mezi těmito patry je 20 a jejich 
výška je 180 milimetrů. Mezi druhým nadzemním podlažím a podkrovím jsou použity dřevěné stupně. 
Počet schodů je zde 16. 

Obr. 25 – Schodiště mezi 
prvním a druhým podlažím 

Obr. 26 – Schodiště mezi 
druhým podlažím a podkrovím 

Obr. 27 – Schodiště mezi 
prvním podlažím a sklepy

Do sklepních prostor vede druhé schodiště přímočaré, jednoramenné, s různou výškou a 
šířkou jednotlivých schodišťových stupňů. Je umístěno tak, že navazuje na schodiště hlavní z chodby 
u vstupu do objektu. Jeho šířka je přibližně 1150 mm. Stupnice jsou tvořeny dřevěnými fošnami.  

V objektu se dále nachází tři vyrovnávací schodiště. Jedno je umístěno v prvním nadzemním 
podlaží a propojuje hlavní obytnou část budovy s přístavkem. Schodiště vyrovnává výškový rozdíl 
750 mm. Schody jsou zde čtyři a jsou cihelné. Druhé vyrovnávací schodiště je též v prvním 
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nadzemním podlaží. Je ze tří kamenných schodů a překonává výšku 520 mm. Třetí je umístěno ve 
sklepních prostorech, kde vyrovnává rozdíl 695 mm. Schody jsou zde z dřevěných fošen a jsou tři. 
Dalším prvkem pro vyrovnání výškových úrovní v objektu jsou vyrovnávací stupně, které se nachází 
ve druhém nadzemním podlaží a jsou tvořeny vždy jedním schodem. 

2.5.6 Krov a střecha 

Zastřešení hlavního objektu je provedeno šikmou střechou s dřevěnou konstrukcí krovu. 
Jedná se o sedlovou střechu se zděnými štítovými stěnami a rozdílným sklonem střechy na obou 
stranách. Na jižní straně má střecha sklon přibližně 40°, na severní straně je sklon přibližně 33°- 5°. 
Její hřeben je rovnoběžný s průčelím budovy. Úroveň okapu jižní a severní části střechy je kvůli 
terase rozdílná. Střecha se skládá z vodorovného laťování a střešní krytiny z pálených tašek cihlové 
barvy, které jsou na latě pokládány ve dvojitém korunovém krytí.  

Nosnou konstrukcí střechy je dřevěný krov s hambalkovou soustavou podepřenou. Jedna 
středová vaznice je podepřena dřevěnými sloupky v místě plných vazeb, druhá je podepřena pilíři 
městské hradby. Vazný trám je uložen na obvodových zdech. Soustava je na jižní straně doplněna o 
námětky, které tvoří část střechy u okapní římsy se sklonem 26°. Plných vazeb krovu se sloupky a 
vaznými trámy je v objektu pět. Sloupky jsou opatřeny vzpěrami v příčném směru a pásky ve směru 
podélném. Na jižní straně, v místě jalových vazeb, jsou krokve připevněny do krátčat, které jsou 
připevněny do výměn spojujících jednotlivé vazby. Krov je na severní straně střechy dodatečně 
nastavován dřevěnými zkosenými hranoly, které jsou provizorně podepřené latěmi nebo cihlami. 

Konstrukcí střechy prochází tři zděné komíny. Všechny komíny probíhají od prvního 
nadzemního podlaží nad střechu. 

Odvodnění střechy je zajištěno pozinkovanými žlaby, které jsou spádované na východ. 
Pozinkované svodné dešťové potrubí je na jižní straně svedeno do zeminy v obezděném dvorku. Na 
severní straně je svodné potrubí provedeno provizorně. Jeho vývod končí v betonovém žlabu, který 
odvodňuje plochu terasy a část střechy přilehlého kostela. Dále je dešťová voda vedena potrubím 
v zemině až na východní fasádu objektu, kde je vedeno pod chodník.

Obr. 28 – Nastavování krovu Obr. 29 – Sloupek hlavní vazby krovu 
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Obr. 30 – Pohled na plnou vazbu krovu s popisem prvků

2.5.7 Podlahové konstrukce 

V objektu nebyly prováděny sondy podlahových konstrukcí. Jejich skladbu lze v místnostech, 
kde podlaha (popř. stropní konstrukce) není poškozena, pouze odhadnout. Skladba podlahy na 
zemině se pravděpodobně skládá z betonové mazaniny na původních cihlách nebo podsypu, bez 
jakékoliv hydroizolační a tepelněizolační vrstvy. Podlahové konstrukce nad klenbami se skládají 
z násypu a betonové mazaniny. V místnostech s dřevěným trámovým stropem prvního nadzemního 
podlaží je podlahová konstrukce složená ze zásypu na prkenném záklopu a betonové mazaniny. 
Podlaha podkroví je tvořena prkny, která jsou uložena na dřevěných stropních trámech nebo 
zeminou. 

Původní nášlapné vrstvy podlah dle archivní dokumentace byly z prken, cihel nebo opuky. 
Tyto nášlapné vrstvy jsou téměř ve všech místnostech skryté. Nyní jsou tvořeny betonovou 
mazaninou, která byla dodatečně provedena na původních cihlách nebo původní kamenné dlažbě, 
nebo zeminou. V jedné místnosti druhého nadzemního podlaží je dochovaná nášlapná vrstva 
z prken. V jiné místnosti jsou kolem zdí patrné zbytky odstraněné nášlapné vrstvy z dřevěných 
parket. Ve sklepních místnostech je nášlapnou vrstvou zemina, pod kterou se skrývá kamenná 
dlažba. V jedné místnosti je nášlapnou vrstvou PVC. 

V této kapitole bude popsána i pochozí vrstva terasy. Jedná se o betonovou desku, která byla 
konstruována pravděpodobně na podsypu, popř. na zemině. Cihelné zábradlí terasy a zeď Kostela 
Zvěstování Panny Marie jsou opatřeny hydroizolačním asfaltovým nátěrem. Betonová vrstva terasy 
je ve spádu 6° a je ukončena betonovým žlabem, který svádí vodu do potrubí, které je vyvedeno na 
východní fasádu objektu. 
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Obr. 31 – Viditelná skladba podlahy na 
klenbě vlivem porušení betonové vrstvy 

Obr. 32 – Betonová deska na terase a 
betonový žlab 

2.5.8 Výplně otvorů 

Všechna okna v objektu jsou původní, s jednoduchým zasklením, dřevěná, otevíravá a jsou 
opatřena, až na jedno okno, vnějšími parapety. Převážná většina z nich jsou dvoukřídlá okna o 
rozměrech 940x1400 mm. Některá z nich mají okenní tabule vodorovně členěné na dva kusy. Okenní 
rámy jsou opatřeny bílým nátěrem. V prvním nadzemním podlaží mají některé rámy hnědý nátěr 
z vnitřní i vnější strany nebo jsou jím opatřeny pouze ze strany vnější. V prvním nadzemním podlaží 
jsou všechna okna opatřena mřížemi. Jedno okno v části přístavku je opatřeno mříží i ve druhém 
nadzemním podlaží. Dvoje mříže jsou ozdobné. V podkroví je ve štítové stěně umístěn otvor, který 
je bez konstrukce okna, vyplněn pouze mříží. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází jedno malé 
okno, které se svými rozměry výrazně liší od ostatních. Celkem se v objektu nachází devatenáct 
oken. 

Na jižní straně střechy jsou umístěna tři dřevěná okna ve tvaru volského oka. Okna jsou 
neotevíravá, opatřena hnědým nátěrem a jejich okenní tabule je členěná na čtyři kusy. Na severní 
straně střechy jsou dvě střešní okna z dřevěných prken se zasklením a oplechováním. 

Vchodové dveře jsou dřevěné, dvoukřídlé, s hnědým nátěrem. Zvenčí jsou opatřeny 
otevíravou uzamykatelnou mříží. Šířka obou křídel dveří je 600 milimetrů. Nad dveřmi je umístěn 
světlík o šířce dveří, který je opatřen ozdobnou mříží. 

Vnitřní dveře byly téměř všechny odstraněny. Ponechány jsou veškeré zárubně a pouze troje 
dveře, které jsou dřevěné. Zárubně jsou ocelové různých šířek s typickou výškou 1970 mm, vyjma 
jedné místnosti se sníženou světlou výškou. Ve sklepě jsou zárubně z dřevěných fošen. 

Vchod na terasu z podkroví je tvořen zárubněmi z dřevěných fošen, které jsou opatřeny 
dřevěnými prkennými dveřmi s ocelovou mříží.  
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Obr. 33 – Okno ve druhém 
nadzemním podlaží 

Obr. 34 – Okna přístavku a 
ozdobná mříž 

Obr. 35 – Vstupní dveře do 
objektu 

Obr. 36 – Ocelové zárubeň 
s dřevěnými dveřmi 

Obr. 37 – Dřevěné dveře 
do podkroví 

Obr. 38 – Vchod na terasu z 
podkroví 

2.5.9 Překlady 

Překlady jsou v objektu řešeny buď klenbovým pasem nebo ocelovými profily. Největší 
ocelový překlad je umístěn v prvním nadzemním podlaží ve východní části. Je tvořen čtyřmi 
ocelovými profily, které jsou dozděny a tvoří tak rovnou podhledovou plochu. Tento překlad byl dříve 
pravděpodobně proveden z důvodu samostatného vstupu do přístavku. Později byla stěna pod 
překladem dozděna a opatřena okny. Dobetonované ocelové profily nesou mohutnou smíšenou 
kamenno – cihlovou stěnu a cihelné zábradlí. V objektu se dále vyskytují menší ocelové nosníky, 
které tvoří překlady nad průchody mezi místnostmi. Některé z nich jsou dozděny. V některých 
stěnách slouží jako překlad samotná ocelová zárubeň. 

Dalším typem překladů jsou klenbové pasy z cihel plných pálených. Vytváří buď nadpraží 
vstupu do místností nebo niky ve zdech.  
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Obr. 39 – Překlad ze čtyř ocelových profilů 
v prvním nadzemním podlaží 

Obr. 40 – Překlad z menších ocelových 
nosníků v chodbě druhého nadzemního podlaží

Obr. 41 – Klenbový pás jako překlad v nikách 
ve zdi 

Obr. 42 – V popředí ocelová zárubeň tvořící překlad, 
v pozadí odhalená část klenbového pasu sloužící jako 

nadpraží vstupu do místnosti 

2.5.10 Fasády objektu 

Fasády jsou kolem oken a vstupních dveří se světlíkem opatřeny šambránami bílé barvy. 
Barva omítky fasád je světle žlutá. Fasádu celého objektu lze rozdělit na fasádu jižní (hlavní) a 
východní, jelikož se svou ozdobností navzájem liší.  

Jižní fasádu budovy zdobí okapová římsa, kordonová římsa a římsa podokenní. Římsy jsou 
opatřeny pozinkovaným oplechováním. Kordonová římsa pokračuje jako parapet z fasády budovy na 
obezdění dvorku a dodává tím objektu ucelenost. Fasáda má v sobě zabudovaný vývod potrubí a tři 
niky, ve kterých jsou umístěny plechové skříňky. Na východní straně hlavní fasády se nachází 
pozůstatky reklamní cedule. Na západní straně je kulatý otvor v úrovni prvního nadzemního podlaží, 
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který pravděpodobně sloužil pro přívod vzduchu. Také je na fasádě umístěn držák pravděpodobně 
bývalé reklamní cedule. Je patrný přechod fasády na soklovou část. 

Východní fasáda je opatřena pouze okapovou římsou, jinak je nečleněná. Také je zde patrný 
přechod fasády na kamennou soklovou část. Na jižní části se nachází dvě dělové koule, které jsou 
svým vzhledem přiznané. Na zdi ohraničující dvorek je umístěna plechová krabička s kabelem. Na 
nejsevernější části východní fasády se nachází vývod svodného dešťového potrubí z terasy. 

Obr. 43 – Jižní fasáda hlavní části 
objektu 

Obr. 44 – Východní fasáda přístavku 

2.5.11 Technická zařízení 

V objektu se nenachází žádná sanitární zařízení, ani zařízení pro vytápění a ohřev vody. 
Jelikož jsou v hlavní budově umístěny tři komíny a na fasádě je roura pro přívod vzduchu, je 
pravděpodobné, že v některých místnostech byly umístěny kotle, popř. krby. Místy jsou odhalena 
vodovodní nebo kanalizační potrubí vedoucí ve stěnách. Na terase a v podkroví je umístěn výstup 
odvětrávacího kanalizačního potrubí. 

Obr. 45 – Kanalizační potrubí ve 
stěně 

Obr. 46 – Dvouprůduchový komín 
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V prvním nadzemním podlaží je umístěna pojistková skříň. Žádná místnost v objektu nemá 
zdroje světla. Na zdech jsou umístěny vypínače a zásuvky, popř. příprava pro jejich osazení. 
Osvětlení je zde provedeno pouze provizorně ve sklepních prostorech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Průzkum a návrh rekonstrukce historického objektu v Litoměřicích 
Bc. Klára Čečrlová, ČVUT Praha 

30 

2.6 Vlhkostní průzkum 
Samotná vlhkost a agresivní látky, které jsou vlhkostí přenášeny, jsou hlavními příčinami 

degradačních procesů v konstrukcích. Tyto degradační procesy zhoršují vlastnosti materiálů a 
konstrukcí a tím i životnost objektu. Pro prodloužení životnosti objektu je nutné provést vhodné 
sanační opatření a rekonstrukci objektu. [6] Pro správný návrh sanačního opatření je potřeba znát 
veškeré příčiny, které v objektu vlhkost způsobují a míru zasažení konstrukcí vlhkostí a agresivními 
látkami. Již při vizuální prohlídce objektu bylo patrné, že hlavním problémem v objektu je vysoká 
vlhkost konstrukcí a vysoká relativní vlhkost vzduchu. Bylo tedy potřebné provést vlhkostní průzkum. 
Jeho součástí je i experimentální část pro zjištění vlhkosti zdiva a jeho salinity.  

2.6.1 Vlhkost materiálu stanovená odporovým vlhkoměrem 

Jedná se o lokální nedestruktivní metodu měření vlhkosti vlhkoměrem různých materiálů. Byl 
použit přístroj Testo 606-2, což je odporový zapichovací vlhkoměr. Měření vlhkosti v materiálu tímto 
vlhkoměrem není zcela přesné, protože je ovlivněno vnějšími faktory jako je například hloubka 
měření (jelikož je důležité, aby hroty pronikly pod povrch konstrukce). Výsledky měření jsou tedy 
přibližné. I tak jsou naměřené hodnoty vhodné k určení nejvíce zasažených míst a možných příčin 
vzniku poruch vlivem vlhkosti. Proto bylo měření provedeno na co nejvíce místech po celém objektu. 

Obr. 47 – Vlhkoměr Testo 606-2 

Vlhkoměr se dá použít pro měření vlhkosti v různých materiálech (zdivo, omítka, dřevo atd.), 
jen je potřeba vlhkoměr před každým měřením na příslušný materiál nastavit. Pro každý materiál má 
jinak stanovené minimální a maximální hodnoty hmotnostní vlhkosti. Pokud je vlhkost na daný 
materiál příliš nízká, přístroj zobrazí písmena LO. Pokud je vlhkost naopak příliš vysoká, zobrazí se 
HI. Na některých místech v objektu byla naměřena vlhkost zdiva s označením HI, jelikož byla vyšší 
než přístrojem stanovené maximum 22,9 % hmotnostních. Takto je vysoká vlhkost označena i ve 
výkresech. 
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Měření bylo započato výběrem posuzovaného materiálu na vlhkoměru. Poté bylo vybráno 
vhodné místo pro měření, kde bylo možné zatlačit hroty co nejhlouběji do materiálu. U svislých 
konstrukcí byla snaha o měření vlhkosti ve výšce zhruba 1,3 m. Měření bylo provedeno na svislých 
konstrukcích, některých vodorovných konstrukcích a na některých prvcích krovu. Celkem na 
132 místech – ve sklepních prostorech na 6 místech, v prvním nadzemním podlaží na 69 místech, 
v druhém nadzemním podlaží na 38 místech a v podkroví na 19 místech. Naměřené vlhkosti zdiva a 
čísla měření se zakreslily do výkresů, které jsou znázorněny na následujících obrázcích (Obr. 48, 
Obr. 49, Obr. 51, Obr. 52). Dále byly naměřené hodnoty posouzeny dle ČSN P 73 0610, která je 
uvedena v tabulce níže (Tab. 1). Posouzení vlhkosti materiálů bylo provedeno v tabulkách, které jsou 
na následujících stránkách (Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4). 

Tab. 1 – Klasifikace vlhkosti zdiva [8] 

 

Obr. 48 – Vlhkost materiálů ve sklepních prostorech 
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 Obr. 49 – Vlhkost materiálů v prvním nadzemním podlaží 
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Obr. 50 – Vlhkost materiálů v druhém nadzemním podlaží 
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Obr. 51 – Vlhkost materiálů v podkroví 
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Tab. 2 – Naměřené hodnoty vlhkosti a jejich vyhodnocení 1. část 
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Tab. 3 - Naměřené hodnoty vlhkosti a jejich vyhodnocení 2. část 
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Tab. 4 - Naměřené hodnoty vlhkosti a jejich vyhodnocení 3. část 
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2.6.2 Laboratorní měření vlhkosti zdiva gravimetrickou metodou 

Laboratorní měření vlhkosti zdiva gravimetrickou metodou je přesnější metodou oproti 
místnímu měření vlhkosti odporovým vlhkoměrem. Jedná se o destruktivní metodu, která spočívá 
v odebrání vzorků ve vybraných místech objektu a jejich následné vážení a sušení. Stanovení 
vlhkosti v odebraných vzorcích, dle této metody, je založeno na rozdílu hmotnosti vlhkého a suchého 
vzorku (dle norem ČSN EN 1097-5, ČSN EN 772-10, ČSN EN ISO 12570). Následně se hmotnost 
vody přepočítá na procentuální hmotnostní podíl vlhkosti v materiálu. 

Laboratorní měření bylo rozděleno do dvou etap. První polovina vzorků, která obsahovala 
zdivo z prvního nadzemního podlaží a sklepních prostor, byla odebrána v březnu. Druhá polovina 
vzorků se zdivem z druhého nadzemního podlaží a vytipovaných vlhkých míst v dubnu. 

Všechny vzorky byly odebrány pomocí sekáče a kladiva ve třech výškových 
úrovních – 150 mm, 500 mm a 1000 mm u téměř každého místa odběru, vyjma čtyř vzorků, které 
byly odebrány na vytipovaných vlhkých místech. Odebrané vzorky byly vloženy do plastových nádob 
nebo sklenic, které se daly pevně uzavřít. Každá z nádob s odebraným vzorkem byla označena číslem 
vzorku a výškou odběru. Zavřené nádoby a sklenice byly zabaleny do plastového sáčku, na kterém 
se udělal pevný uzel, aby bylo co nejvíce zabráněno unikání vlhkosti ze vzorků, které by mohlo 
ovlivnit výsledky měření. Vlastní měření vlhkosti zdiva gravimetrickou metodou proběhlo následující 
den v chemické a mikrobiologické laboratoři katedry Konstrukcí pozemních staveb.

Obr. 52 – Sušárna použitá pro sušení 
vzorků 

Obr. 53 – Průběh vážení vzorků 
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Dále byl z naměřených hodnot proveden výpočet vlhkosti zdiva dle vzorce (1) a její klasifikace 
dle ČSN P 73 0610 (Tab. 1, str. 31). Naměřené hodnoty a výsledky jsou uvedeny v tabulkách (Tab. 5, 
Tab. 6).  

w = 
mv - ms

ms
 * 100 [%]             (1) 

kde: 
w = vlhkost materiálu [%] 
mv = hmotnost vzorku ve vlhkém stavu [g] 
ms = hmotnost vzorku v suchém stavu [g] 

 

Umístění odebraných vzorků je zakresleno do výkresů, které jsou na obrázcích (Obr. 54, 
Obr. 55, Obr. 56) na následujících stránkách, kde jsou uvedeny i jejich naměřené hodnoty vlhkosti. 

Z naměřených hodnot je patrné, že zdivo v prvním nadzemním podlaží se potýká s větší 
vlhkostí oproti druhému nadzemnímu podlaží, což poukazuje na jednu z příčin a to na kapilární 
vzlínání zemní vlhkosti. Měření bylo ještě pravděpodobně ovlivněno tím, že mezi prvním a druhým 
měřením byl objekt intenzivně větrán. 

Obr. 54 – Odběr vzorků a naměřené hodnoty vlhkosti ve sklepních prostorech 
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Obr. 55 – Odběr vzorků a neměřené hodnoty vlhkosti v prvním nadzemním podlaží 
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Obr. 56 – Odběr vzorků a naměřené hodnoty vlhkosti v druhém nadzemním podlaží 
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Tab. 5 – Výsledky a vyhodnocení vlhkosti zdiva gravimetrickou metodou 1. várky vzorků 

 

 

 

 

 

 

 



 Průzkum a návrh rekonstrukce historického objektu v Litoměřicích 
Bc. Klára Čečrlová, ČVUT Praha 

43 

 

 

 

 

 

Tab. 6 – Výsledky a vyhodnocení vlhkosti zdiva gravimetrickou metodou 2. várky vzorků 
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2.6.3 Laboratorní měření salinity zdiva 

Obsah solí ve zdivu je úzce spjat s jeho vlhkostí, jelikož voda je hlavní nositel agresivních 
látek do konstrukcí. Vzhledem k tomu, že se objekt potýká s velkými problémy s vlhkostí, bylo 
potřeba provést i laboratorní měření salinity zdiva. Soli v konstrukcích způsobují značné degradační 
procesy a při výběru vhodné sanace vlhkosti konstrukcí je jejich zasolení důležitým faktorem. Při 
výběru nevhodného sanačního opatření na základě stupně zasolení konstrukce je možné, že stav 
vlhkosti v konstrukcích se bude spíše zhoršovat. 

Měření salinity zdiva (chloridy, dusičnany a sírany) bylo provedeno v chemické a 
mikrobiologické laboratoři katedry Konstrukcí pozemních staveb na 3 vzorcích, na kterých bylo 
provedeno i měření vlhkosti zdiva gravimetrickou metodou. Jedná se o vzorek č. 4 ve výšce 500 mm, 
vzorek č. 8 ve výšce 500 mm a vzorek č. 6 ve výšce 500 mm. Tyto vzorky byly vybrány z toho důvodu, 
že se nachází v místech, kde jsou viditelné projevy degradace vlivem vlhkosti. 

Laboratorní měření proběhlo ve dvou dnech. V prvním dnu se připravily vzorky pro následné 
měření koncentrace solí, které probíhalo druhý den. Z rozdrcených vzorků se odebraly cca 2 g a jejich 
rozmícháním ve 100 ml destilované vody se připravil výluh. Tento výluh byl zahříván do bodu varu, 
vystaven ultrazvuku (pro lepší výluh solí) a následně ponechán při laboratorní teplotě do druhého 
dne. Další den byl výluh filtrován, aby mohl být použit pro stanovení koncentrace chloridů, 
dusičnanů, síranů, pH a amoniaku. Hodnoty pH se stanovily kolorimetrickou metodou pomocí 
indikátoru. Měření koncentrace solí a amoniaku bylo provedeno spektrofotometrickou metodou na 
spektrofotometru Spectroquant UV/VIS Pharo 300. Každá sůl má vlastní recepturu, podle které se 
musel vzorek před samotným měřením upravit. Výsledné hodnoty ze spektrofotometru byly uvedeny 
v jednotkách mg/l. 

Naměřené hodnoty koncentrací byly převedeny na jednotky mg/g dle vzorce (2), aby se mohl 
stanovit stupeň zasolení zdiva dle ČSN P 73 0610 (Tab. 7). Koncentrace amoniaku by se měla blížit 
k nulovým hodnotám. Naměřené hodnoty koncentrace solí, amoniaku, pH a stupně zasolení jsou 
uvedeny v tabulkách (Tab. 8, Tab. 9). 

 

koncentrace [mg/l] / 10
hmotnost navážky vzorku [g]

= koncentrace [mg/g]                   (2) 

 

 

Tab. 7 – Stupeň zasolení zdiva [8] 
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Tab. 8 – Naměřené hodnoty a vyhodnocení koncentrace chloridů a dusičnanů 

 

Tab. 9 – Naměřené hodnoty a vyhodnocení koncentrace síranů a amoniaku 

 

2.6.4 Použití měřících metod 

Hodnoty vlhkosti zdiva naměřené odporovým vlhkoměrem byly využity pro orientační určení 
nejvíce zasažených míst a zjištění možných příčin vysoké vlhkosti, jelikož výsledky tohoto měření 
nejsou zcela přesné. Hodnoty vlhkosti zdiva získané pomocí gravimetrické metody společně 
s výsledky laboratorního měření salinity byly využity zejména k návrhu optimálního sanačního 
opatření, kde bylo vhodné použít co nejpřesnější hodnoty. 
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2.6.5 Projevy a příčiny vysoké vlhkosti v objektu 

Místa, kde jsou viditelné problémy s vlhkostí jsou včetně jejich příčin zakresleny ve Výkresové 
dokumentaci B – Poruchy, která je samostatnou přílohou práce. 

Vsakování srážkových vod na terase a zemní vlhkost v severní části 

Z naměřených hodnot vlhkosti materiálů a jejich posouzení vyplývá, že nejvíce zasažené jsou 
stěny a klenbové stropy v kontaktu se zeminou. Vlhkost materiálu v těchto stěnách je patrná po celé 
výšce stěny, popř. se může vyskytovat i převážně jen u stropních konstrukcí. Žádná z konstrukcí stěn 
a kleneb pravděpodobně není opatřena hydroizolační vrstvou, popřípadě jinak chráněna před 
proniknutím srážkových vod a zemní vlhkosti až ke zdivu. Problémem je tedy kontakt neizolovaných 
stěn a kleneb se zeminou, která je nasycena vodou, a dochází tak ke smáčení zděných stěn.  Vlivem 
vzlínání se voda dostane do celého průřezu stěny a mění tak vlastnosti stavebních materiálů 
(cihel/kamene a pojiva). Kromě absence hydroizolační vrstvy a přímého kontaktu stěny se zeminou 
je důvodem, proč k navlhání těchto konstrukcí vůbec dochází, špatné odvodnění stávající terasy, 
které dovolí srážkovým vodám průnik až k nosným konstrukcím budovy. Jako spádová vrstva části 
terasy pro odvodňování srážkové vody byla dříve konstruovaná betonová deska, která měla 
pravděpodobně sloužit i jako hydroizolace. Srážkovou vodu měla svádět do betonového žlabu, který 
se nachází u stěny přilehlého kostela. Avšak betonová deska je nyní popraskaná (pravděpodobně 
vlivem objemových změn) a napadena řasami a mechem, takže neplní svou prvoplánovou funkci a 
zároveň brání odpařování vlhkosti ze zeminy. Odvodnění další části terasy (není součástí řešeného 
pozemku, ale má na něj vliv), kde se nachází tráva, není nijak vyřešeno a je dovoleno přímému 
vsakování srážkových vod. Tímto problémem je zasažená v podstatě celá východní strana objektu 
pod terasou, většina severních stěn a sklepy.  

Tyto zmiňované stěny a stropy jsou viditelně i na dotek vlhké. Zdivo se drolí a některé zdivo 
kleneb dodatečně provedených sklípků v přízemí a v prvním patře je vlhkostí značně narušeno. 
Jelikož většina stěn a kleneb není omítnuta, není vlhkost na první pohled tak patrná. Vlhkost 
zapříčiňuje i některé viditelné statické poruchy vlivem degradačních změn vlastností stavebních 
materiálů. Tyto poruchy jsou popsány v další kapitole 2.7 Popis stavu konstrukcí a analýzy jejich 
poruch. 

Část stěny řešeného objektu, stěna kostela a betonový žlab jsou izolovány asfaltovým 
nátěrem pro případ, že by docházelo k přeplňování žlabu a následného hromadění vody. Toto 
opatření bylo pravděpodobně provedeno při možné rekonstrukci kostela a návrhu jeho odvodnění, 
jelikož odvodnění kostela je provedeno svody ústícími do žlabu na terase řešeného objektu a 
hydroizolace se v řešeném objektu nikde jinde nevyskytuje. Betonový žlab je navíc zanesen 
splavenými větvemi a listím. 
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Obr. 57 – Porušená betonová deska a žlab  Obr. 58 – Komplexní pohled na terasu

Kapilární vzlínání zemní vlhkosti 

Typem projevu vlhkosti a naměřenou proměnnou vlhkostí po výšce stěny v prvním nadzemním 
podlaží je zřejmé, že se vlhkost do konstrukcí dostává kapilárním vzlínáním zemní vlhkosti. 
Základové konstrukce, soklová část ani podlaha s největší pravděpodobností nejsou opatřeny 
hydroizolační vrstvou, případně byla hydroizolační vrstva provedena špatně nebo zkrátka už neplní 
svou funkci. Absence hydroizolace se projevuje i ve sklepních prostorech. Co se týká vzlínající 
vlhkosti, je problémem i to, že se terén svažuje směrem k budově a podél soklu není proveden žádný 
okapový chodník, který by bránil zatékání srážkových vod u fasády k základovým konstrukcím. Což 
může způsobovat i podmáčení základové spáry. K zatékání srážkových vod dochází i u nekrytého 
obezděného dvorku, kde není vyřešeno odvodnění. 

Zasažení konstrukcí kapilárním vzlínáním je viditelné z vnější i vnitřní strany objektu. 
Projevuje se slupováním a opadáváním omítky a vlhkostními mapami v dolní části stěny. Sokl je 
proveden z omítky velké tloušťky, která nejen vlhkostí, ale i objemovými změnami, v některých 
částech velmi popraskala. 

Obr. 59 – Porušení jižní fasády vzlínající 
vlhkostí 

Obr. 60 – Praskliny omítky soklové části 
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Obr. 61 – Projevy vzlínající vlhkosti na omítce 
z vnitřní strany objektu 

Zatékání srážkových vod do podkroví 

Další důležitou příčinou vysoké vlhkosti v objektu je zatékání srážkových vod do podkroví, 
které způsobuje hned několik vyskytujících se problémů v oblasti podkroví. Jedním z nich je sklon 
částí střechy (až 15°), který je výrazně menší než bezpečný sklon pro použitou střešní 
krytinu – bobrovku s dvojitým krytím (30°). Není to tak dávno, co byla střešní krytina měněna, avšak 
sklon střechy zůstal původní, nebo se zmenšil dodatečným nastavováním krovu. Do střešní 
konstrukce nebyla přidána ani pojistná hydroizolace. Samotné nastavování krovu má 
pravděpodobně sloužit pro zamezení vniku srážkových vod do konstrukcí, protože střecha před tímto 
nastavením střechy nevedla až k obvodovému zdivu. Tudíž vznikala mezera, kudy se do podkroví 
mohla dostat srážková voda. Dalším důvodem vniku srážkových vod do objektu je absence některých 
cihel a zasklení okna ve štítové stěně. Severní stěna též dovoluje srážkové vodě vnik do podkroví, 
jelikož nebyla postavena až ke konstrukci střechy a vzniká tak pod střechou od 100 do 500 mm volný 
prostor bez jakékoliv ochrany podkroví proti vnějšímu prostředí. Nastavovaná střecha v tomto místě 
vytváří alespoň provizorní ochranu před deštěm a povětrnostními vlivy. Dále je nápomocná i stěna 
kostela, díky níž není stěna v podkroví vystavena přímému větru a hnanému dešti. 

Některé dřevěné prvky krovu jsou na pohled vlhké, avšak žádné nejsou napadeny 
dřevokaznými houbami či dřevokazným hmyzem. Prvky krovu nevykazují z naměřených hodnot 
vysokou vlhkost. Zatékání srážkových vod do podkroví je viditelné převážně v druhém nadzemním 
podlaží na fasádní stěně z vnitřní i vnější strany, kde jsou viditelné stopy po stékání vody. Průnik 
srážkových vod do podkroví mezerou mezi zdí a hradbou pravděpodobně způsobil i vysokou vlhkost 
stěn či kleneb v nižších podlažích, které se v této části vyskytují. 
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Obr. 62 – Severní stěna bez omítky a 
s volným prostorem pod stropní konstrukcí 

Obr. 63 – Štítová stěna s nezaskleným 
otvorem a chybějícími cihlami

Zatékání srážkových vod klempířskými prvky a potrubím 

Špatně provedené oplechování konstrukcí vede k zatékání srážkových vod a smáčení 
konstrukcí. V objektu se vyskytují místa, kde bylo oplechování provedeno špatně, případně je již 
zastaralé, zrezivělé a neplní správně svou funkci. Další místo, kudy se do konstrukce může dostat 
srážková voda, je odvětrávací kanalizační potrubí, které vystupuje nad terasu a není chráněno 
stříškou nebo jinými ochrannými prvky před srážkovou vodou. V místě vyústění potrubí do vnitřní 
místnosti je zdivo klenby a stěny velmi vlhké. Do této kategorie je potřeba zahrnout i díry ve fasádě 
po sejmutí úchytných prvků pravděpodobně reklamní cedule, které nejsou ani provizorně zadělané. 
Srážková voda má možnost se tudy dostat přímo do konstrukce stěny. 

Příkladem viditelného smáčení konstrukce vlivem špatného oplechování je část východní 
fasády objektu. Oplechování korunní římsy je provedeno špatně a dochází ke stékání srážkové vody 
na fasádu a smáčení dolní části cihelného zábradlí. Omítka fasády je tedy porušena a částečně 
odpadává. Dalším jasně viditelným místem, kde dochází ke smáčení konstrukce je horní hrana 
cihelného zábradlí terasy. Špatně provedené je i oplechování sedlové střechy, konkrétně napojení 
střechy na pozinkovaný žlab, kde dochází k zatékání srážkové vody do konstrukce a její stékání po 
fasádě. Na to má vliv i malý sklon střechy. Okapová římsa má z tohoto důvodu poškozenou omítku. 
Dále jsou problémem i svodná potrubí, která jsou zastaralá a dochází ke stékání srážkových vod po 
fasádě, kde se následně tvoří plísně a řasy. 

Obr. 64 – Projevy vlhkosti na okapové římse jižní fasády 
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Obr. 65 – Poničená omítka východní fasády objektu a smáčení cihelného zábradlí  

Srážková voda hnaná větrem a odstřikující 

Východní fasáda objektu vykazuje značné porušení omítky vlivem hnané dešťové vody. Po 
celé ploše fasády se omítka odlupuje a opadává. Porušení fasády je způsobeno více příčinami 
(vzlínající vlhkost, špatné oplechování), ale srážková voda hnaná větrem a odstřikující má na 
porušení také vliv. Dům se nachází na okraji centra a na jižní a východní straně je přímo vystaven 
povětrnostním vlivům, kterým necloní žádné stavby ani stromy. Štítová stěna sedlové střechy není 
chráněna omítkou, zdivo je tedy přímo vystavené povětrnostním vlivům a srážkovým vodám. Je vidět 
absence malty v některých spárách a poničení povrchové vrstvy cihel vlivem nárazu kapek hnané 
srážkové vody. Ta působí i na římsy, pod kterými omítka zvlhla a je zašpiněná, což je viditelné na 
jižní fasádě. 

2.6.6 Biologická degradace konstrukcí 

Objekt byl nějakou dobu nepoužívaný a nedocházelo v něm k větrání vnitřních prostor jak 
nucenou, tak ani přirozenou cestou, vyjma proudění vzduchu rozbitými výplněmi otvorů. Při první 
návštěvě objektu byla vysoká vnitřní relativní vlhkost vzduchu pocitově velmi znát. Je téměř jisté, 
že v objektu docházelo ke kondenzaci vodních par. Zvýšená vlhkost zdiva a vyšší relativní vlhkost 
vzduchu společně s dalšími faktory (světlo, teplo) jsou vhodným prostředím pro vývoj plísní, řas a 
sinic na omítkách, ve zdivu a trámových stropech, které se vyskytují v řešeném objektu. 

Jedná se o plísně a řasy na stěnách a klenbových stropech v druhém nadzemní podlaží 
v místnosti, kde se nevětrá a vlhké konstrukce jsou ozářeny slunečním svitem skrz přilehlé okno. 
Dále se v druhém nadzemním podlaží vyskytuje plíseň a pravděpodobně mech ve stinné části 
místnosti. Plísní a pravděpodobně i sinicemi je zasažená rozsáhlá část zdi obestavěného dvorku 
z vnitřní strany, kde je velmi vysoká vlhkost zdiva a nesvítí na ni slunce. Na východní fasádě se 
vyskytují plísně a mechy v místě stékající srážkové vody.
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Obr. 66 – Plísně a řasy na 
východní fasádě v místech 

stékající srážkové vody 

Obr. 67 – Plísně a sinice na 
zdi obestavěného dvorku 

Obr. 68 – Plíseň na fasádních 
zdech 

Obr. 69 – Plíseň a řasy na osvětlené části trámku v druhém 
nadzemním podlaží 

Nejzásadnějším procesem biologické degradace v objektu je napadení dřevěných trámových 
stropů. A to z důvodů vysoké relativní vlhkosti vzduchu a vysoké vlhkosti zdiva na kterém jsou 
dřevěné stropní trámy špatně uloženy. V místech obnažené stropní konstrukce jsou jasně viditelné 
projevy napadení trámů dřevokaznými houbami šedým zabarvením, odlupováním dřeva a jeho 
popraskáním. V místech, kde se na stropních konstrukcích nachází podhledová omítka, jsou viditelné 
vlhkostní mapy, částečné odlupování rákosové omítky a trhliny v omítce. Pro dřevěné stropní 
konstrukce v západní místnosti prvního nadzemního podlaží byl proveden mykologický posudek 
v listopadu roku 2019 firmou FORTNA STAV s.r.o. Stav trámů je dle mykologického posudku označen 
za havarijní. Z odebraného vzorku bylo zjištěno, že dřevo je napadeno dřevokaznou hnilobou rodu 
dřevomorka (Serpula). Na základě stavu stropní konstrukce a okolních zdí je v mykologickém 
posudku doporučeno konstrukci stropu demontovat a nahradit ji novou konstrukcí bez dřevěných 
prvků.  
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Obr. 70 – Napadené dřevo stropní 
konstrukce 

Obr. 71 – Vlhkostní mapa na omítce 
podhledu  
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2.7 Popis stavu konstrukcí a analýza jejich poruch 
Poruchy konstrukcí jsou zakresleny v samostatné příloze Výkresová dokumentace 

B – Poruchy. Příčiny poruch jsou odhadnuty dle vizuálních prohlídek a výsledků měření. Stav 
některých konstrukcí úzce souvisí s vysokou vlhkostí v objektu, jejíž příčiny již byly uvedeny 
v kapitole 2.6.5 Projevy a příčiny vysoké vlhkosti v objektu. Většina poruch je kombinací více příčin. 

2.7.1 Základové konstrukce 

Stav samotných základových konstrukcí nelze posoudit. Avšak některé poruchy horních 
konstrukcí jsou zapříčiněné změnou tvaru základové spáry. Jelikož kolem fasád objektu není 
proveden žádný způsob zabránění průniku srážkových vod k základovým konstrukcím, je 
pravděpodobné, že došlo (popř. dochází) k podmáčení základové spáry, které způsobuje statické 
poruchy horních konstrukcí zejména jižní fasády. Dalším možným důvodem pro pohyb základové 
spáry je rapidně zvýšená doprava výstavbou mostu v blízkosti východní fasády domu, která působí 
na konstrukce dynamickým účinkem. Na trhliny východní fasády může mít vliv i zvýšení terénu 
v minulosti a nezajištění odvodnění srážkových vod. U jižní fasády se v těsné blízkosti nedávno 
nacházel strom, jehož kořeny mohly způsobit pokles základové spáry a tím i trhliny horní konstrukce.  

2.7.2 Svislé nosné konstrukce 

Převážná většina svislých konstrukcí v objektu má odstraněnou omítku. V objektu se vyskytují 
místa, kde jsou svislé konstrukce částečně odbourány nebo jim místy chybí kusové stavivo. Důležité 
je zmínit i vady zdiva v objektu, které vznikly nevhodným návrhem nebo nevhodným postupem při 
výstavbě. Jedná se zejména o nedodržení vazby zdiva a používání stavebních materiálů různých 
velikostí, které pak vedlo k vytvoření nerovného povrchu stěn. Pravděpodobné je i použití nevhodné 
malty, která z některých spár odpadla. Tím mohla být zapříčiněna nižší únosnost některých stěn již 
při výstavbě a vznik některých vlasových trhlin.

Obr. 72 – Stěna s použitím 
různých stavebních materiálů 
s absencí malty ve spárách 

Obr. 73 – Použití různých 
stavebních materiálů v jedné 

stěně a vytvoření nerovné stěny 

Obr. 74 – Odbourané části 
konstrukce 
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Jelikož se budova přistavovala k hradební zdi a k hlavní obytné části byl postaven přístavek, 
jsou některé zdi složené z více druhů staviva, popř. byly nerovnosti vyplněny cihlami či přistavěnou 
cihlovou stěnou. V těchto místech je viditelné porušení stěn z důvodu objemových změn staviva 
vlivem vlhkosti a tím narušení přistavených zdí.  

Obr. 75 – Kamenná stěna s pohledovou 
vrstvou cihel 

Obr. 76 – Poničená cihlová zeď přilehlou 
kamennou zdí 

S vlhkostními problémy se mimo vzhledových projevů pojí i vznik poruch v objektu. Některé 
zdivo má opravdu vysokou vlhkost a tím dochází k degradačním procesům, které způsobují změnu 
vlastností zdiva. V celém objektu jsou viditelné narušené části rozpadem částí cihel a malty ve 
svislých konstrukcích, popř. vypadávání kusového staviva.  

Obr. 77 – Narušené části cihelného sloupu 
degradačními procesy 

Obr. 78 – Narušená cihelná zeď 
degradačními procesy 
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Některé trhliny svislých nosných konstrukcí v objektu, převážně v místech napojení zdi na 
zeminu či hradební zeď, jsou způsobené snížením únosnosti zdiva vlivem degradačních procesů 
způsobených vlhkostí v kombinaci s vadami, které byly provedeny při výstavbě objektu. Vlivem 
přetížení stěn tak vznikají tahové trhliny. Tento druh trhlin se vyskytuje jen v prvním nadzemním 
podlaží. 

Obr. 79 – Tahové trhliny po celé výšce 
stěny ve vlhkém zdivu nesoucí klenbu, 

se špatně provedenou vazbou zdiva 

Obr. 80 – Tahové trhliny pokračující z klenby 
ve vlhkém zdivu se špatně provedenou vazbou 

zdiva 

Obr. 81 – Tahová trhlina po celé výšce 
stěny ve vlhkém zdivu se špatně 

provedenou vazbou zdiva 

Obr. 82 – Šikmá tahová trhlina ve vlhkém 
zdivu, její příčinou může být snížená únosnost 

stěny vlivem vad a různorodosti materiálů 
nebo objemové změny přilehlé kamenné zdi 
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Další trhliny svislých nosných konstrukcí, které se v objektu vyskytují, jsou tahové trhliny 
(některé šikmé) zapříčené podmáčením základové spáry.  

Obr. 83 – Šikmé tahové trhliny způsobené 
podmáčením základové spáry, první nadzemní 

podlaží při vstupu do sklepa 

Obr. 84 – Tahové trhliny způsobené podmáčením 
základové spáry, první nadzemní podlaží 

Obr. 85 – Šikmá tahová trhlina ve stěně 
oslabené otvorem způsobená podmáčením 

základové spáry, první nadzemní podlaží 

Obr. 86 – Tahová trhlina ve stěně oslabené 
otvorem způsobená podmáčením základové 
spáry nebo nízkou únosností stěny oslabené 

otvorem, druhé nadzemní podlaží 
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Dále se v objektu vyskytují menší vlasové trhliny v omítkách, které jsou způsobeny 
objemovými změnami povrchovým úprav z důvodu vysoké vlhkosti. Jedná se zejména o dozděné 
předstěny, niky a některé omítnuté stěny.  

Obr. 87 – Vlasové trhliny v omítce na 
okrajích zazděných nik 

Obr. 88 – Trhliny v omítce vzniklé 
objemovými změnami vlivem vlhkosti 

2.7.3 Vodorovné nosné konstrukce 

Problémem většiny vodorovných konstrukcí je vysoká vlhkost, ať se jedná o dřevěný trámový 
strop nebo klenby. Stejně tak, jak je tomu u svislých konstrukcí, dochází v cihelných klenbách 
k rozpadu částí cihel, malty a ke změně vlastností materiálů vlivem degradačních procesů 
způsobených vlhkostí. Na omítnutých klenbách je viditelné slupování a odpadávání omítky. Na 
některých jsou vlasové trhliny. 

Obr. 89 – Narušené zdivo klenby 
vlivem vlhkosti 

Obr. 90 – Porušená omítka klenby 
vlivem vlhkosti 
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Trhliny v cihelné klenbě ve východní místnosti v prvním nadzemním podlaží jsou způsobeny 
sníženou únosností vlivem velmi vysoké vlhkosti klenby. Důvodem vzniku trhlin může být i vyšší 
zatížení, které na klenbu působí vlivem navlhnutí jejího zásypu, který má výšku minimálně metr a 
půl. Čili přetížení se sníženou únosností pravděpodobně stojí za vznikem trhlin v této klenbě. 

Obr. 91 – Trhlina uprostřed přetížené klenby jejíž 
zdivo je viditelně vlhké, trhlina se rozvětvuje 

směrem k lunetám a kolem prostupu, kterým do 
místnosti zatéká srážková voda 

Obr. 92 – Část klenby u prostupu, kterým 
zatéká srážková voda, jsou viditelné 

rozvětvené trhliny v klenbě a její vysoká 
vlhkost 

Na omítnutých cihelných plackových klenbách a klenbových pasech v hlavní chodbě u vstupu 
do objektu se vyskytují menší trhliny šířky maximálně do dvou milimetrů. Tyto trhliny jsou způsobeny 
pravděpodobně poklesem podpor vlivem podmáčení základové spáry. 

Problém vysoké vlhkosti u trámového dřevěného stropu je uveden kapitole 2.6.6 Biologická 
degradace konstrukcí, kde je popsáno jeho napadení dřevokaznými houbami. Problém s vlhkostí u 
trámových stropů pravděpodobně není jen v místnosti, kde je trámový strop obnažen a kde byl 
proveden mykologický posudek, jelikož v ostatních místnostech se na omítkách stropů vytváří též 
vlhkostní mapy a vlasové trhliny. Avšak stav těchto stropních konstrukcí momentálně nelze přesně 
posoudit, jelikož nebyla provedena sonda a podhledy jsou v těchto částech celistvé.  

V některých částech objektu prkenné podbití s rákosovou omítkou chybí a jsou tak obnažené 
stropnice, na kterých jsou viditelné větší trhliny od smršťování. 
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Obr. 93 – Trhliny v klenbovém pasu a klenbě 
vlivem poklesu podpor 

Obr. 94 – Značné porušení omítky dřevěného 
trámového stropu a stopy po zatékání 

srážkové vody 

2.7.4 Schodiště 

Hlavní schodiště v objektu s kamennými schodišťovými stupni nevykazuje žádné vady ani 
poruchy. Schodiště do sklepních prostor má rozdílné rozměry jednotlivých schodů, na kterých je 
patrné velké opotřebení a místy porušení fošnové stupnice vlivem vysoké vlhkosti.  

2.7.5 Krov a střecha 

V konstrukci krovu je místy viditelné zatékání srážkových vod. Avšak k zatékání nedochází 
v takové míře, aby byla ovlivněna funkce krovové soustavy nebo byly prvky krovu napadeny 
dřevokaznými houbami či hmyzem. Krov tedy nevykazuje žádné poruchy ani vady.  

Hlavním nedostatkem je nastavování střechy a krovu, o kterém bylo již psáno v kapitole 
2.6.5 Projevy a příčiny vysoké vlhkosti v objektu. Jde o část střechy, která byla s největší 
pravděpodobností provedena dodatečně při výměně střešní krytiny. Nastavení střechy mělo sloužit 
k zamezení zatékání srážkových vod do podkroví, jelikož původní střecha nedosahovala nad 
obvodové zdivo a vzniklou mezerou se tak dešťová voda dostala do konstrukcí. Toto opatření proti 
srážkovým vodám je však provedeno provizorně – nastavované prvky krovu jsou jen podepřeny 
latěmi, popřípadě dodatečným osazením dvou nebo tří cihel na původní výplňové obvodové zdivo. 
Navíc je tímto opatřením snížen sklon střechy na 15°. 

2.7.6 Podlahové konstrukce 

Největší porucha podlahových konstrukcí na zemině je absence hydroizolační vrstvy, 
popřípadě její nefunkčnost.  

Nášlapné vrstvy podlah jeví značné opotřebení, které se projevuje jejich porušením 
prasklinkami, popřípadě jsou části vrchních vrstev odloupnuté. V prkenné podlaze v podkroví části 
prken chybí, nebo jsou poničené. V druhém nadzemním podlaží v nejvýchodnější místnosti je 
v podlaha velmi narušená, betonová vrstva a násyp místy chybí a je odhalena až rubová strana 
klenby, jejíž statická funkce může být narušena vlivem absence násypu. 
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Obr. 95 – Poničená podlahová konstrukce nad 
klenbou v druhém nadzemním podlaží 

Obr. 96 – V levé části jsou viditelné prasklinky 
a odloupnuté části podlahy, v pravé části je 

dochovaná prkenná podlaha 

2.7.7 Výplně otvorů 

Výplňové skleněné tabule oken jsou zašpiněné a některé i rozbité, čímž se do objektu může 
dostat srážková voda. Lak na některých okenních rámech je částečně sloupán. Jelikož se jedná o 
původní okna, jejich tepelněizolační vlastnosti jsou na dnešní poměry nevyhovující. Vzduchotěsnost 
oken, vzhledem k jejich rozbití a netěsnému provedení připojovacích spár, není dodržena, což může 
být momentálně při nevyužívání objektu vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu přínosem, jelikož 
dochází k alespoň částečné výměně vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostředím. Vnitřní parapety 
jsou tvořeny u některých oken keramickým obkladem, který je na většině místech poničen.  U 
jednoho okna chybí vnější parapet. 

Vchodové dveře do objektu mají částečně sloupaný lak, poničenou kliku a nesnadné otevírání. 
Mříž, chránící hlavní vstup je zrezivělá a má poničený vrchní pant. Z bezpečnostního hlediska jsou 
dveře nevyhovující. Světlík nad vchodovými dveřmi není opatřen vnějším parapetem. 

Ocelové zárubně vnitřních dveří a překlady jsou zrezivělé. Zárubeň z dřevěných fošen při 
vstupu na terasu je prohnutá vlivem působení vlhkosti. Mříž je zde též zrezivělá. 

2.7.8 Fasády objektu 

Většina poruch na fasádě je způsobená vlhkostí. Vyskytují se zde vlasové trhliny v omítce, 
které jsou způsobeny převážně objemovými změnami vlivem působení vlhkosti a tepla. Klempířské 
prvky, které se na fasádě vyskytují zejména v podobě oplechování říms a parapetů jsou pokryté rzí 
a částečně poničené. 
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Také se na fasádě vyskytují závažnější trhliny, jejichž příčinou je podmáčení základové spáry 
nebo vliv dynamických účinků od dopravy. Tyto trhliny lze zařadit i do kapitoly věnující se svislým 
nosným konstrukcím. Návrh sanace těchto trhlin bude v kapitole věnující se právě svislým 
konstrukcím, jelikož návrh jejich sanace bude totožný.  

Obr. 97 – Trhliny v místech otvorů 
způsobené dynamickými účinky 

dopravy 

Obr. 98 – Trhliny v nadpraží a v římse 
způsobené podmáčením základové spáry 

Obr. 99 – Trhlina u obezděného 
dvorku způsobená podmáčením 
základové spáry, stěna dvorku 

by měla být oddilatovaná 

Obr. 100 – Trhlina v římse 
způsobená podmáčením základové 

spáry 
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3 Návrh sanace a rekonstrukce objektu 
U návrhu sanací budov je důležité navrhnout zejména i vhodné opatření proti příčinám, které 

v objektu poruchy způsobují, aby k nim v průběhu následujících let znovu nedocházelo. Dále je 
potřebné navrhnout vhodné sanační opatření, aby se poruchy v objektu odstranily, popř. zajistily a 
aby byla zajištěna i dostatečná únosnost veškerých konstrukcí a objekt tak mohl začít bez problémů 
znovu fungovat. 

Tato kapitola bude věnována jak sanačním opatřením poruch a odstranění jejich příčin, tak 
nutným zásahům do konstrukcí vlivem návrhu na opětovné využívání objektu. Nové využití objektu 
spočívá ve vybudování zázemí menší projekční firmy, tedy kancelářských prostor. Podkroví bude 
sloužit jako průchod na terasu. Kapitola bude rozdělena do podkapitol podle jednotlivých konstrukcí 
v objektu. První dvě podkapitoly však budou od ostatních odlišné, jelikož budou věnovány návrhu 
sanace vysoké vlhkosti v objektu a odstranění její příčin, které se výrazně podílí na špatném stavu 
jednotlivých konstrukcí v objektu. Návrh sanace vysoké vlhkosti v objektu je kombinací více metod, 
které zasahují do vícero konstrukcí. Odstranění příčin vysoké vlhkosti zahrnuje specifické návrhy. 
Proto je vhodné tato témata popsat samostatně. V jednotlivých podkapitolách budou popsány i 
doporučené sondy či zkoušky, o které by bylo vhodné doplnit stavebně technický průzkum. Některá 
navržená sanační opatření či zásahy do konstrukcí spolu souvisí a v průběhu textu budou navzájem 
odkazovány. Pořadí popisování jednotlivých sanací či zásahů do konstrukcí není v pořadí, v jakém 
by jednotlivé práce byly prováděny při realizaci. 

Objekt je památkově chráněn hned třemi způsoby. Sanační metody a zásahy do konstrukcí 
spojené s rekonstrukcí objektu jsou tedy značně omezené. Vzhledem k památkové ochraně objektu 
by měla být v rámci možností snaha o zachování konstrukcí, pokud to umožňuje jejich stav, a snaha 
použít tradiční materiály a historicky prověřené technologie a postupy. 

Sklepní prostory nebudou v rámci sanačních opatření řešeny z důvodů nedostatku informací 
ohledně konstrukcí, založení a napojení na nadzemní část objektu. Navíc ve sklepních prostorech 
v rámci rekonstrukce nedojde k žádným změnám. Avšak neznamená to, že by se jimi nemělo při 
případné realizaci zabývat. Jen je potřebné provést sondy, pro zjištění již zmiňovaných informací, 
aby mohlo být navrženo jejich optimální sanační opatření.  

Veškeré změny v objektu a navržená opatření jsou zakresleny v samostatné příloze Výkresová 
dokumentace C – Nový stav. V následujících kapitolách bude často odkazováno na výkresy 
(popř. místnosti) právě z této přílohy, kde bude napsáno jejich označení a název.   

Posouzení změny využití objektu 

Objekt dříve sloužil pro obytné účely. Jak bylo ale již zmiňováno, cílem rekonstrukce je 
vybudování kancelářských prostor. Vzhledem ke změně využití objektu je potřeba zkontrolovat 
územní plán města Litoměřic. Dle územního plánu města Litoměřic se objekt nachází v oblasti Plochy 
smíšené obytné SC.1 – smíšené využití centra města I (s omezenou dopravní dostupností). 
Přípustným využitím budov v této části je i administrativa. Tudíž změnou využití objektu bude územní 
plán splněn. Potřebná parkovací stání pro administrativní budovu nebudou v rámci diplomové práce 
řešena vzhledem k nemožnosti jejich zřízení na řešeném pozemku.  
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3.1 Sanace vysoké vlhkosti v objektu 
V této kapitole budou navrženy převážně přímé či doplňkové sanační metody vlhkosti zdiva. 

Odstranění jednotlivých příčin vysoké vlhkosti v objektu (nepřímé metody sanace) bude navrženo 
v samostatné kapitole 3.2 Odstranění příčin vysoké vlhkosti v objektu.  

Některé metody sanace vlhkosti zdiva je potřeba vyloučit, jelikož by nebyly povoleny 
Národním památkovým ústavem (dále jen NPÚ), např. injektáž zdiva. Objekt je členitý a nelze tedy 
aplikovat jednu metodu sanace na celý objekt. 

3.1.1 Koncept sanačních opatření 

Nadměrnou vlhkost zdiva u jižní fasády je potřeba sanovat pomocí svislé provětrávané 
vzduchové dutiny, jelikož ostatní přímé sanační metody by nebyly povoleny NPÚ nebo nejsou vhodné 
kvůli velmi vysoké vlhkosti zdiva. Provětrávání této dutiny bude napojeno na podlahovou vzduchovou 
dutinu, která bude provedena téměř po celé ploše prvního nadzemního podlaží. Vzduch bude 
vyveden z objektu nefunkčními komínovými průduchy či nefunkčním odvětrávacím kanalizačním 
potrubím. Po obvodě svislé vzduchové dutiny a zbytku fasády bude provedeno drenážní potrubí. Pro 
sanaci vlhkého zdiva v severní a východní části objektu zatím není vhodná žádná z přímých metod 
sanace vzhledem k velmi vysoké vlhkosti, umístění hradební zdi a členitosti půdorysů. Je tedy 
zejména nutné provést opatření proti příčinám, které vlhkost způsobují, stěny prozatím opatřit 
sanační omítkou a zajistit dostatečné větrání vnitřních prostor. Na všech stěnách prvního 
nadzemního podlaží a některých stěnách druhého nadzemního podlaží bude tedy aplikována sanační 
omítka a bude zajištěno větrání vnitřních prostor. Sanační omítky se budou měnit v závislosti na 
jejich opotřebení. Po několika letech, až dojde ke snížení vlhkosti zdiva vlivem navržených opatření, 
bude provedena elektrofyzikální metoda sanace aktivní elektroosmózou. Během let bude docházet 
k periodickému měření vlhkosti zdiva, aby se zjistilo, zda jsou navržená opatření dostatečně účinná 
a zda je možné uvedenou elektrofyzikální metodu použít. 

3.1.2 Svislá provětrávaná vzduchová dutina 

Jedná se o přímou doplňkovou sanační metodu zvýšené vlhkosti. Vzduchové dutiny zamezují 
přímému styku konstrukcí se zeminou, čímž je zabráněno přestupu vlhkosti do konstrukcí. Dále je 
díky ní zajištěno odpařování vlhkosti ze zdiva, která je jejím provětráváním vedena ven z objektu. 
Vhodné použití této metody je pro vlhkost zdiva mezi 4–7 % hm. V objektu byly naměřeny podstatně 
vyšší hodnoty vlhkosti, ale momentálně se jedná o jediný možný způsob přímé metody sanace 
vysoké vlhkosti zdiva vzniklé kapilárním vlínáním u jižní fasády objektu. Účinnost vzduchové dutiny 
se odvíjí od dostatečné dimenze a intenzivního proudění suchého vzduchu. [6] Pro větší účinnost 
bude svislá dutina doplněna o podlahovou vzduchovou dutinu a proudění vzduchu v dutině bude 
podpořeno ventilátory. Vzhledem k umístění vzduchové dutiny na cizím pozemku je nutné zažádat o 
povolení jeho majitele, popřípadě je možné zažádat o odprodej zatravněné části pozemku 
s přístupovou cestou k domu. 

Svislá vzduchová dutina je navržena z vnější strany sanované zdi podél jižní fasády. Na 
řešené části zdi se po výkopu oseká omítka a proškrábnou spáry do hloubky 20 mm. Před zakrytím 
dutiny se nechá zdivo co nejdéle odhalené, pro co největší odpařování vlhkosti. Ve vzduchové dutině 



 Průzkum a návrh rekonstrukce historického objektu v Litoměřicích 
Bc. Klára Čečrlová, ČVUT Praha 

64 

se obvodové zdivo takto ponechá, aby byla zvětšena odpařovací plocha.  Vzduchová dutina bude 
vytvořena osazením prefabrikovaného betonového dílce do otvorů ve stěně pomocí zubů a za pomoci 
malty na dno dutiny. Bude mít šířku 400 mm. Vrchní část bude v příčném směru ve spádu 3 % pro 
spolehlivý odvod vody. V podélném směru bude prefabrikát vytvořen ve spádu 4 % kvůli vyrovnání 
rozdílné výšky terénu podél dutiny. 

Obr. 101 – Schéma prefabrikovaného dílce 

Dno vzduchové dutiny bude konstruováno nejméně 800 mm nad základovou spárou, z důvodu 
jejího promrzání, a to betonovou spádovanou deskou. Hloubka základové spáry není momentálně 
známá, před samotným prováděním dutiny by bylo potřeba provést kopanou sondu pro její zjištění. 
V případě, že by nebylo možné dodržení hloubky 800 mm, bylo by potřeba opatřit dno tepelnou 
izolací z extrudovaného polystyrenu. Dno bude vyspádováno (3 %) směrem k vnější straně 
vzduchové dutiny, kde bude vytvořen odtokový kanálek pro případný odvod zkondenzované vody v 
dutině. Kanálek bude veden do sběrné šachty drenážního potrubí ve spádu 0,5 %, která bude 
napojena na kanalizaci. Z důvodů památkové ochrany je navrženo zastropení dutiny pod úrovní 
terénu (cca 200 mm). Část zděné stěny a prefabrikovaný dílec budou tedy opatřeny hydroizolační 
stěrkou. Před samotným nátěrem hydroizolační stěrkou je nutné zdivo očistit, zpevnit a spáry doplnit 
vápennou maltou pro vyrovnání povrchu. Prefabrikovaný dílec se očistí a opatří penetračním 
nátěrem. Vodorovné plochy budou opatřeny hydroizolační stěrkou ve dvou vrstvách v celkové 
tloušťce 2 mm. Svislé plochy též ve dvou vrstvách ale v celkové tloušťce 1 mm. Spáry a rohy se před 
aplikací stěrky opatří těsnícím páskem. Hydroizolační stěrka bude chráněna geotextílií o gramáži 
200 g/m2 a nopovou fólií o výšce nopů 8 mm po celé své ploše. Stěrka s nopovou fólií bude svedena 
k drenážnímu potrubí. Nopová fólie bude připevněna na zeď pomocí plastové lišty, kde budou kotvící 
prvky opatřeny polyuretanovým tmelem kvůli případnému zachycení vody. Hydroizolační stěrka bude 
vedena po stěně 300 mm nad terén, kde bude chráněna omítkou. 

Provětrávání svislé vzduchové dutiny je navrženo společně s provětráváním vzduchové dutiny 
v podlaze. Princip je takový, že vzduch bude přiváděn rýhami ve zdivu z exteriéru a odváděn bude do 
podlahové dutiny, kde bude za pomoci ventilátoru odveden nad střechu v nefunkčním komínovém 
průduchu či v nepoužívaném odvětrávacím potrubí. Otvory pro přívod a odvod vzduchu budou 
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opatřeny ocelovou mřížkou proti vniknutí nečistot, hmyzu nebo hlodavců. Více informací ohledně 
provětrávání dutin bude uvedeno v kapitole 3.1.3 Podlahové provětrávané vzduchové dutiny. 

Detail navržené provětrávané svislé dutiny společně s podlahovou provětrávanou dutinou a 
sanační omítkou je zobrazen na výkrese C.10 Detail A – Provětrávané dutiny. Na výkrese půdorysu 
prvního nadzemního podlaží C.01 Půdorys 1.NP je zakresleno vedení vzduchové dutiny podél fasády 
a umístění provětrávacích otvorů.  

3.1.3 Podlahové provětrávané vzduchové dutiny 

Stejně tak, jak je tomu u svislých dutin, zabraňují podlahové vzduchové dutiny styku 
konstrukce podlahy se zeminou a zajišťují odpařování vlhkosti ze zeminy, která je provětrávanou 
dutinou vedena ven z objektu. 

Podlahové provětrávané vzduchové dutiny budou provedeny po celé ploše prvního 
nadzemního podlaží, vyjma místnosti 1.10, kde je jen vyrovnávací schodiště, a to ve dvou 
samostatných částech kvůli rozdílným výškovým úrovním objektu. Princip provětrávání obou částí a 
jejich konstrukční řešení však bude stejné. Původní podlaha bude odstraněna, aby v ideálním 
případě nebyly sníženy světlé výšky v místnostech. Místo ní bude vytvořena nová konstrukce 
podlahy na zemině, kde budou provětrávanou vzduchovou dutinu tvořit plastové iglú tvarovky o 
výšce 400 mm. Spodní hrana tvarovky by měla být vzdálená minimálně 800 mm od základové spáry. 
V případě, že nebude dodržena tato hodnota nebo bude překážkou stropní konstrukce sklepních 
prostor, bude potřeba zvednout úroveň podlahy a snížit tak světlou výšku v místnostech. V prvním 
nadzemním podlaží jsou dostatečné rezervy ve světlých výškách pro případné zvedání úrovně 
podlahy. V místnostech, kde jsou nepatrné výškově rozdíly podlah (kolem 30 mm) bude podlaha 
konstruována v jednotné výškové úrovni. Zejména se jedná o část podlaží, která se srovná 
s podlahou v chodbě, kde je nastaven nulový výškový bod a místnost 1.13. 

Podlahová vzduchová dutina bude tedy tvořena klenutými tvarovkami ztraceného bednění 
Guttadrytek H40 z HDPE materiálu. Tvarovka je navržena o výšce 400 mm a bude uložena na 
zhutněný štěrkový násyp frakce 8/16 o tloušťce 150 mm. Na štěrkový násyp bude pod tvarovky 
umístěna separační geotextílie o gramáži 200 g/m2. Plastové tvarovky budou zality betonem C15/20 
o tloušťce 50 mm (nad vrchní hranou tvarovky) s vloženou kari sítí 150x150x6 mm. Na beton bude 
uložena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 220 mm. Další vrstvou bude fóliová 
parozábrana pro zamezení kondenzace vodní páry u tepelné izolace. Dále bude provedena betonová 
mazanina tloušťky 50 mm s kari sítí 150x150x6 mm jako roznášecí vrstva podlahy. Na ní bude 
konstruována nášlapná vrstva podlahy dle místnosti – keramická dlažba s lepidlem (v koupelně 
s hydroizolační stěrkou) nebo parkety s lepidlem. Při konstruování betonové roznášecí vrstvy bude 
po obvodě místnosti vytvořena spára s vloženým páskem z čedičové vlny tloušťky 15 mm.  
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Obr. 102 – Skladba podlahy na zemině s provětrávanou vzduchovou dutinou 

Přívod vzduchu do podlahové dutiny bude zajištěn rýhami ve zdivu, které povedou ze svislé 
vzduchové dutiny, kam bude vzduch přiváděn rýhami z exteriéru. Přívod vzduchu do podlahové dutiny 
bude zajištěn i rýhami ve stěnách z interiéru, aby bylo zajištěno proudění vzduchu i v místnostech, 
které nemají možnost napojení na exteriér. U těchto rýh je nutné dbát na větrání místností, ve 
kterých se nachází. U části objektu, kde podél fasády nebude provedena svislá dutina, bude přívod 
vzduchu zajištěn rýhami v obvodovém zdivu, které budou napojeny přímo na exteriér. Rýhy ve zdivu 
budou vyhlazeny vápennou maltou. Jelikož nemůže být odvod či přívod vzduchu do dutin proveden 
v každé místnosti, budou muset být provedeny rýhy i do vnitřních základových konstrukcí pro 
propojení dutin a vytvoření uceleného provětrávacího systému. Vzduch bude veden komínovým 
efektem potrubím v nefunkčních komínových průduchách a nevyužívaným odvětrávacím 
kanalizačním potrubím nad střechu, popř. terasu. Potrubí, která odvádí vzduch z dutin budou mít 
průměr 200 mm a v jejich spodních částech bude osazen potrubní ventilátor, který bude opatřen 
časovým spínačem. Zpočátku bude ventilátor spuštěn nepřetržitě. Po čase, kdy se bude vlhkost zdiva 
snižovat, bude pracovat jen přes den. Ventilátory jsou navrženy z důvodu zvýšení účinnosti 
provětrávaných dutin. V místech, kde budou umístěny ventilátory, se ve stěně udělá otvor 
s revizními dvířkami, aby byla umožněna jejich kontrola. Všechny otvory na fasádě a pod podlahou 
v úrovni dutin budou opatřeny ocelovou krycí mřížkou. Všechny otvory v interiéru budou opatřeny 
plastovou mřížkou. Momentálně nevyužívané odvětrávací potrubí bude opatřeno plechovou stříškou 
pro zamezení vniku srážkových vod. 

Návrh plochy nasávacích a výdechových otvorů je stanoven dle vzorečku (3): [9] 

S ≅ 
1

100
*A   [m2]                   (3) 

kde: 
A = plocha odvětrávané podlahy [m2] 
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Příklad výpočtu potřebných otvorů pro místnost 1.02: 

S ≅ 
1

100
* 34,73 = 0,3473 m2                   

V případě této místnosti je tedy potřeba celkem 10 otvorů o rozměrech 200x200 mm. Výpočet 
ostatních místností a potřebných otvorů je proveden v tabulce (Tab. 10) 

Tab.10 – Návrh ploch nasávacích a výdechových otvorů dle místností 

Číslo 
místnosti 

Plocha podlahy 
[m2] 

Potřebná plocha 
otvorů [m2] 

Navržené otvory 

1.01 6,5 0,065 2x 200x200 mm 
1.02 7,6 0,076 

10x 200x200 mm 1.03 4,3 0,043 
1.04 25,2 0,252 
1.05 11,9 0,119 3x 200x200 mm 
1.06 2,9 0,029 1x 200x200 mm 
1.07 6,6 0,066 2x 200x200 mm 
1.08 8,5 0,085 3x 200x200 mm 
1.09 2,7 0,027 1x 200x200 mm 
1.12 4,0 0,040 1x 200x200 mm 
1.13 1,5 0,015 1x 200x200 mm 
1.14 4,0 0,040 1x 200x200 mm 
1.15 26,3 0,263 7x 200x200 mm 

 

V některých místnostech nebylo možné dodržet počet přívodních otvorů vzduchu kvůli velkým 
zásahům do obvodových stěn a tím jejich statickému oslabení. Počet odvodních otvorů vzduchu též 
není dodržen kvůli nemožnosti jejich realizování vzhledem k umístění budovy u hradební zdi a 
zeminy. Proto je navrženo osazení ventilátorů do odvodních potrubí, které zvýší účinnost 
provětrávání. Přívodní otvory jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno provětrávání celé plochy podlahy. 

Jelikož se jedná o obvodovou konstrukci – podlahu na zemině, byl proveden výpočet 
součinitele prostupu tepla. Dále bylo provedeno posouzení kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce 
podlahy a posouzení poklesu dotykové teploty podlahy. Tloušťka tepelné izolace byla navržena 
s ohledem na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla Urec,20 dle normy 
ČSN 73 0540- 2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, která je pro podlahu nad 
venkovním prostředím Urec,20 = 0,16 W/m2K. Součinitel prostupu tepla vyšel U = 0,156 W/m2K, čili 
norma je splněna. Dle posouzení kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce se zjistilo, že k ní 
v konstrukci nedochází. Pokles dotykové teploty při této skladbě podlahy vyšel dle výpočtu na ∆θ10,N 
= 4,1°C. Což se dle stejné normy, která je uvedena výše řadí do kategorie II. – Teplé podlahy. Pro 
kanceláře je požadována kategorie II., tudíž tento požadavek je též splněn.  Všechny tyto výpočty a 
posouzení byly provedeny v programu Teplo 2017 EDU a jsou v příloze 1 – a, b. 

Aby byla zajištěna správná funkce provětrávané vzduchové dutiny, bylo by zapotřebí provést 
ještě posouzení teplotního faktoru vnitřního povrchu a posouzení proudění vzduchu a kondenzace 
vodní páry ve vzduchové mezeře. Tato posouzení však v rámci diplomové práce nebyla prováděna. 
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3.1.4 Drenážní potrubí 

Drenážní potrubí povede podél navržené vzduchové dutiny, zbytku jižní a celé východní 
fasády. Je navrženo z důvodu zachycení srážkových vod ze svažitého terénu, tím zabránění jejich 
prostupu k základovým konstrukcím a tím vnikání vlhkosti do konstrukcí. Vzhledem k umístění 
drenážního potrubí na cizím pozemku je nutný souhlas jeho majitele stejně tak, jak tomu bylo 
v případě svislé vzduchové dutiny.  

Společně s výkopovými pracemi vzduchové dutiny bude proveden i výkop zeminy pro uložení 
drenážního potrubí podél jižní a východní fasády budovy. Společně s dnem vzduchové dutiny bude 
betonováno i koryto pro uložení drenážního potrubí. Podél vzduchové dutiny bude drenážní potrubí 
vedeno stejně jako odtokový kanálek vzduchové dutiny ve spádu 0,5 % směrem ke sběrné šachtě. 
Podél východní fasády bude potrubí vedeno ve spádu 0,5 % a pro vyrovnání výškových úrovní bude 
část potrubí vedena ve spádu 12,4 %, též směrem ke sběrné šachtě. Pravoúhlá odbočka drenážního 
potrubí bude opatřena kontrolní šachtou. Ze sběrné šachty bude potrubí napojeno na kanalizaci, 
pokud to odsouhlasí správce sítě. Drenážní potrubí je navrženo jako PVC perforované potrubí o 
průměru 125 mm. Po umístění potrubí do betonového koryta bude výkop zasypán ve třech vrstvách. 
Nejspodnější vrstva bude štěrk frakce 8/16. Tato vrstva bude zasypána štěrkem frakce 16/32. 
Poslední vrstvou bude zásyp z původní vykopané zeminy. Mezi veškerou původní zeminou a štěrkem 
bude umístěna separační geotextílie s gramáží 200 g/m2, aby bylo potrubí celkově separované od 
původní zeminy a nedošlo tak k jeho zanesení. V místech, kde se nenachází vzduchová dutina, bude 
stěna po výkopu opatřena stejným hydroizolačním systémem, který je navržen u vzduchové dutiny. 
Stěna bude očištěna a vyrovnána. Spoj betonového koryta a stěny bude opatřen těsnícím páskem. 
Na stěnu a koryto bude nanesena hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách a celkové tloušťce 1 mm. 
Stěrka bude chráněna ochrannou geotextílií a nopovou fólií a bude vyvedena 300 mm nad úroveň 
terénu, kde ji bude chránit omítka. 

Jak bylo již zmiňováno, detail navrženého drenážního potrubí společně s provětrávanou 
svislou dutinou, podlahovou provětrávanou dutinou a sanační omítkou je zobrazen na výkrese C.10 
Detail A – Provětrávané dutiny. 

3.1.5 Sanační omítky 

Jedná se o nepřímou doplňující metodu sanace vlhkosti zdiva. Sanační omítky se od 
klasických omítek liší svou pórovitostí. Umožňují odpařování vlhkosti ze zdiva a usazování solí 
uprostřed omítky, a ne na povrchu. Navíc mají nízkou kapilární vzlínavost. Postupným usazováním 
solí uprostřed pórové struktury omítky se snižuje její účinnost. [6] Proto je potřebné sanační omítky 
kontrolovat a v průběhu let měnit v závislosti na jejich opotřebení.  

Sanační omítky budou provedeny na téměř všech stěnách prvního nadzemního podlaží a 
některých stěnách druhého nadzemního podlaží v závislosti na jejich vlhkosti. Dále na některých 
klenbách. Ve výkresech nového stavu je zakresleno, které stěny a klenby budou sanační omítkou 
opatřeny. 
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Před samotnou aplikací sanační omítky již musí být odstraněny stávající poškozené omítky, 
avšak většina omítek v objektu je již odstraněna. Dále musí být provedena sanace trhlin ve zdivu, 
odstraněna malta ze spár do hloubky 20 mm a odstraněny, popř. nahrazeny poškozené prvky zdiva.  

Z důvodu památkové ochrany je nutné použít čistě vápennou sanační omítku, která zároveň 
splní směrnice WTA pro sanační omítky. V objektu se vyskytují místa se značně poškozeným zdivem 
a nerovným povrchem, bude tedy na stěny po jejich vyrovnání a očištění aplikována dvouvrstvá 
sanační omítka. Skladba sanační omítky je následující: [11] 

- Podkladní vápenná sanační omítka na vlhké zdivo Z-SAN 30 V, tloušťka 15 mm 
- Vápenná sanační omítka na vlhké zdivo Z-SAN 20 V, tloušťka 20 mm 
- Vápenný štuk na sanační omítku na vlhké zdivo Z-SAN 10 V, tloušťka 2 mm 
- Finální úprava vápennou barvou FRESCOL 

Při provádění sanačních omítek je důležité dodržovat daný pracovní postup a dávat si pozor 
na výskyt či použití sádry. Při špatném provádění může dojít ke snížení účinnosti sanační omítky. 
Dále je důležité dbát při provozu na to, aby byl nábytek umisťován v dostatečné vzdálenosti od zdí, 
aby mohlo docházet k odpařování vlhkosti ze stěn. 

3.1.6 Větrání 

Pro podporu odpařování vlhkosti ze zdiva, správné fungování sanačních omítek, dostatečného 
přívodu vzduchu do provětrávaných podlahových dutin a zamezení vzniku kondenzace vodní páry 
uvnitř budovy je potřeba navrhnout větrání vnitřních prostor. V ideálním případě by bylo vhodné 
zajistit nucené větrání v objektu vzduchotechnikou, jelikož funguje bez lidského faktoru a pro tento 
objekt je dostatečně větrání velmi důležité. Vzhledem k vysokým světlým výškám hlavních místností 
a možnosti provést podhledy, by neměl být s provedením nuceného větrání problém. 
Vzduchotechniku by bylo možné umístit do technické místnosti v prvním nadzemním podlaží nebo 
do podkroví. Avšak samotný návrh nuceného větrání není součástí této práce. 
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3.2 Odstranění příčin vysoké vlhkosti v objektu 
Jak bylo již zmiňováno, důležitou částí návrhu sanace a rekonstrukce je odstranění příčin 

vzniku poruch, které se v objektu vyskytují. Příčiny vysoké vlhkosti již byly popsány v kapitole 
2.6.5 Projevy a příčiny vysoké vlhkosti v objektu. V této kapitole bude tedy navrženo jejich 
odstranění. Již navržené sanační metody vlhkosti též souvisí s odstraněním příčin vlhkosti, jelikož 
provětrávané vzduchové dutiny zamezují styku konstrukcí se zeminou a tím i s vlhkostí. Dále sem 
lze zařadit i drenážní potrubí, které zamezuje stékání srážkových vod k obvodovým a základovým 
konstrukcím. 

Jednou ze zmíněných příčin vlhkosti byla i absence okapového chodníčku. Místo okapového 
chodníčku je navržena v jižní části svislá vzduchová dutina a u východní fasády se nachází chodník 
z dlažebních kostek, který je nutné zachovat.  

Zásadní příčinou vysoké vlhkosti je absence hydroizolace u základových konstrukcí a stěn, 
kleneb a podlah při styku se zeminou. V objektu není možné provést dodatečnou hydroizolaci a 
v některých jeho částech ani nelze zabránit kontaktu těchto konstrukcí se zeminou. Je tedy potřebné 
věnovat se ostatním příčinám vlhkosti, které s absencí hydroizolační vrstvy souvisí. K této příčině 
se váže i minulá kapitola 3.1 Sanace vysoké vlhkosti v objektu. 

Absence cihel ve štítové stěně a zasklení okna, které se v této stěně nachází, bude pospáno 
v dalších kapitolách u konstrukcí, kterých se to týká. To stejné platí i pro klempířské prvky. 

Otevřené odvětrávací kanalizační potrubí, kterým momentálně vniká srážková voda do 
objektu, bude opatřeno plechovou stříškou. 

Terén u jižní fasády se svažuje směrem k objektu, avšak jelikož se jedná o cizí pozemek a 
v blízkosti se nachází silnice a chodník, není možné provést úpravy okolního terénu. Ale jak již bylo 
zmíněno, voda bude svedena do drenážního potrubí a obvodové konstrukce budou chráněny 
hydroizolační stěrkou. 

Je vhodné zde zmínit, že naměřená hladina podzemní vody, která je uvedena v kapitole 
2.5.1 Geologické poměry, by podle výšky dnešního zásypu zeminou za hradební zdí měla být někde 
mezi prvním a druhým nadzemním podlažím. Avšak v objektu nejsou zmínky o tom, že by hladina 
měla dosahovat takto vysoko. Bylo by tedy vhodné provést hydrogeologický průzkum pro zjištění 
dnešní výšky hladiny podzemní vody, aby se mohlo navrhnout případné opatření. 

3.2.1 Odvodnění terasy  

Jelikož je stávající betonová deska, a tedy i spádová vrstva terasy, společně s odvodňovacím 
žlabem ve špatném stavu, je potřeba navrhnout nové řešení odvodnění a skladbu terasy, která bude 
pochozí z důvodu jejího budoucího využití. Terasa se rozprostírá po značně velké části pozemku a 
v rámci návrhu nového odvodnění bude vyřešena skladba terasy v místech, kde je zemina, skladba 
střechy nad klenbou východní místnosti a skladba střechy nad částí druhého nadzemního podlaží. 

Stávající odvodnění terasy je řešeno nevyhovujícím betonovým žlabem, který odvádí vodu do 
svodného potrubí na východní fasádě objektu, které je pro tak velkou odvodňovanou plochu 
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nedostačující. Nový princip odvodnění spočívá v návrhu nového betonového žlabu, který bude 
spádován k nové vnitřní vpusti, která povede za předstěnou vnitřní místnosti až k základovým 
konstrukcím, kde se se souhlasem správce napojí na kanalizaci. Vzhledem k tomu, že bude celá 
plocha odvodňovaná pouze jednou vpustí, bude stávající napojení na svodné potrubí na fasádě 
sloužit jako pojistný přepad. Výpočet dimenze vpusti bude proveden podle normy ČSN 75 6760 a to 
dle tohoto vzorce (4): [12] 

Qr = i * A * C   [l/s]                   (4) 

kde: 
i = intenzita deště [l/s.m2] 
A = půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 
C = součinitel odtoku dešťových vod [-] 

Součinitel odtoku C bude pro navrženou skladbu střech a terasy stanoven jako C = 1,0. 
Intenzita deště je pro Českou republiku stanovena jako i = 0,03 l/s.m2. Odvodňovaná plocha se 
skládá z poloviny šikmé střechy (58,42 m2) a celé plochy terasy (117,75 m2). Jelikož je ze stávajícího 
stavu patrné, že se do betonového žlabu napojuje i svodné potrubí přilehlého kostela, bude počítáno 
s 50% přirážkou k celkové ploše. Celkem je tedy odvodňovaná plocha A = 264,26 m2. Dle vzorce (4) 
se tedy vypočítá odtok dešťových vod: 

Qr = 0,03 * 264,26 * 1 = 7,93 l/s                    

Střešní vpust a svodné potrubí bude mít tedy dimenzi 150 mm, jelikož dle normy ČSN 1253- 1 
je odtoková kapacita tohoto potrubí Q = 8,1 l/s. [12] 

Betonový odvodňovací žlab bude betonovaný ve spádu 3 % a v tloušťce 100 mm. Bude 
vystlaný PVC hydroizolací, která bude použita i ve skladbě terasy (střechy), a ochrannou geotextílií. 
Žlab bude z obou stran spádován ke vpusti v již zmiňovaném spádu a jeho šířka bude po celé délce 
300 mm. Žlab bude betonovaný až ke stěně kostela, od které bude separován PE fólií. Stávající otvor 
pro odvod srážkových vod do svodného potrubí na terasu bude zazděn a bude vytvořena rýha ve 
zdivu o průměru 150 mm pro vytvoření pojistného přepadu. Do rýhy se osadí potrubí, které bude 
ústit do svodného potrubí na východní fasádě, které se kvůli tomuto opatření zvedne o 800 mm. 
Otvor pro vytvoření rýhy ve zdivu bude opatřen systémovým prvkem s PVC hydroizolací a mřížkou, 
aby nedocházelo k zatékání srážkových vod do konstrukcí a zanášení potrubí. Do betonového žlabu 
bude sveden i nově provedený betonový žlab ve spádu 3 % místo stávajícího provizorního, který 
bude odvádět vodu ze šikmé střechy.  

Systém odvodnění terasy je zakreslen ve výkresech nového stavu, zejména se jedná o 
C.03 Půdorys podkroví a řezy. 

Nová skladba terasy 

Celá plocha terasy bude provedena ve stejné výškové úrovni + 6,935 m, a to pomocí 
rektifikačních podložek, na kterých bude umístěna betonová dlažba. V místech terasy, kde se pod 
zeminou nenachází prostory objektu bude na zemině zhutněn štěrkový podsyp frakce 16/32 
v tloušťce 150 mm. Na podsyp bude betonována deska z keramzitbetonu ve spádu 3 %, která bude 
od stěny podkroví separována PE fólií. Na betonové desce bude položena PVC hydroizolační fólie, 



 Průzkum a návrh rekonstrukce historického objektu v Litoměřicích 
Bc. Klára Čečrlová, ČVUT Praha 

72 

která bude ukončena na stěně pomocí krycí lišty pod úrovní dlaždic, aby byla schovaná. 
Hydroizolační fólie bude pokračovat do betonového žlabu a dále na prefabrikovaný L profil, který 
tvoří hranu terasy (a pozemku) v místech, kde k hranici pozemku nepřiléhá stěna kostela. V místech 
stěny kostela bude po souhlasu jeho majitele kotvena hydroizolace na ní. Na hydroizolaci bude 
položena ochranná geotextílie o gramáži 200 g/m2, aby nedošlo k jejímu poškození. Na geotextílii 
se postaví rektifikační podložky a následně betonová dlažba.  

Obr. 103 – Skladba terasy 

Již zmiňovaný prefabrikovaný betonový L profil bude uložen na stěrkový podsyp frakce 16/32 
a na něj bude betonovaný odvodňovací žlab a kotvena hydroizolační fólie. Délky jeho hran budou 
800 mm a 650 mm a bude mít tloušťku 100 mm. 

Veškeré zmíněné konstrukce jsou zakresleny ve výkresech nového stavu, zejména v C.05 Řez 
B-B‘. 

Nová střecha nad klenbou 

Jelikož se jedná o střechu nad porušenou klenbou, která je vlhká vlivem zatékání srážkových 
vod terasou a potrubím a je značně porušená trhlinami kvůli její snížené únosnosti vlivem vysoké 
vlhkosti, je vhodné v rámci návrhu nového odvodnění terasy navrhnout i novou skladbu střechy nad 
touto klenbou. Vzhledem ke jmenovaným faktům je vhodné navrhnout střešní konstrukci z lehčených 
materiálů. Před prováděním nové střešní konstrukce je nutné klenbu odkrýt a nechat přes léto 
vyschnout. Před odkrytím klenby je nutné ji zespod podepřít bedněním a v průběhu vysychání jí 
chránit před srážkovými vodami.  

Po dostatečném vysušení klenby na hodnotu vlhkosti maximálně 5 % je potřeba ji z rubové 
strany vyklínovat a vyspárovat. Následně se na klenbu a okolní stěny položí parotěsná PE fólie, jejíž 
spoje je potřeba řádně utěsnit. V místě, kde se nenachází lunety, bude klenba zasypána původní 
vysušenou zeminou, aby bylo zajištěné dostatečné přitížení pat klenby, které má vliv na její statiku. 
Následně se výkop zasype po celé ploše keramzitem, na který se vybetonuje spádová vrstva 
z keramzitbetonu ve spádu 3 %. Keramzitbetonová deska bude po obvodě od zdí separovaná PE 
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fólií. Na spádovou vrstvu se umístí PVC hydroizolační fólie. Hydroizolace bude vyvedena až na 
cihelné zábradlí a po obvodu ukončena krycí lištou. Na hydroizolační fólii se položí ochranná 
geotextílie o gramáži 200 g/m2, na kterou se poté postaví rektifikační podložky a betonové dlaždice. 
Dlaždice budou ve stejné úrovni jako u skladby terasy, tedy +6,935 m. Schod cihelného zábradlí 
bude zakryt betonovou dlaždicí.  

Jelikož se jedná o klenbu místnosti v prvním nadzemním podlaží, zásyp keramzitem má výšku 
minimálně 1493 mm, tudíž tepelně technické požadavky splní masivní vrstva keramzitu a není proto 
nutné použít v této části střechy tepelnou izolaci. 

Obr. 104 – Skladba střechy nad klenbou 

Nová střecha s tepelnou izolací 

V podstatě je navržena stejná skladba, jako u předchozí střechy s tím, že bude na spádovou 
vrstvu položena tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 150, aby byly zajištěny tepelně 
technické požadavky střešní konstrukce. Jelikož se jedná o místnosti v druhém nadzemním podlaží, 
není možné provést zásyp v takové tloušťce, aby se střecha bez tepelné izolace obešla. Střecha 
veškerými vrstvami navazuje na předchozí navrženou střechu – spádovou vrstvou i hydroizolační 
vrstvou. Jen bude mezi spádovou vrstvu a hydroizolaci vložena tepelná izolace EPS 150 v tloušťce 
180 mm. Schod mezi úrovněmi hydroizolací je schován pod betonovou dlažbou v úrovni 
rektifikačních podložek. V těchto místech spár a schodů budou spoje hydroizolace dostatečně 
utěsněné pomocí plastových profilů. 

Výpočet součinitele prostupu tepla byl pro obě střechy proveden v programu Teplo EDU 2017 
společně s posouzením kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. Hodnota součinitele prostupu 
tepla pro nezateplenou střechu vychází U = 0,092 W/m2K a pro zateplenou střechu U = 0,159 W/m2K 
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Střešní konstrukce tedy vyhoví normě ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – 
Část 2: Požadavky, která stanovuje doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla pro plochou 
střechu na Urec,20 = 0,16 W/m2K. Ve střešních konstrukcích dochází ke kondenzaci vodní páry, avšak 
v takovém množství, které se za modelový rok vypaří a které neohrozí funkci dotčených částí střechy 
– keramzit/tepelná izolace. Všechny výstupy z programu jsou v příloze 1-c, d. 

Napojení obou střech je vidět zejména ve výkrese C.07 Řez D-D‘. 

Obr. 105 – Skladba zateplené střechy 

3.2.2 Odvodnění dvorku 

Dvorek nemá vyřešené odvodnění a je tedy umožněno pronikání srážkových vod k základovým 
konstrukcím, které nejsou opatřeny hydroizolační vrstvou a dochází tak ke kapilárnímu vzlínání 
vlhkosti či podmáčení základové spáry. Dvorek bude v budoucnu využíván čili je nutné navrhnout 
pochozí skladbu dvorku.  

Plocha dvorku je malá. Pro jeho odvodnění tedy postačí jedna vpust o průměru 100 mm, která 
bude v zemině napojena na stávající kanalizaci po odsouhlasení správcem sítě. Na zeminu se po 
výkopu a odstranění omítek zhutní vrstva štěrku frakce 16/32 o tloušťce 100 mm. Na štěrkový podsyp 
bude konstruována betonová deska ve spádu směrem k vpusti. Po obvodě dvorku bude dodržena 
tloušťka betonové desky 100 mm a bude spádována směrem ke vpusti, kde bude mít tloušťku 50 
mm. Betonová deska bude separovaná od stěn PE fólií a bude napenetrována. Zdivo se očistí a 
vyrovná. Následně se na betonovou desku a přilehlé zdi provede hydroizolační stěrka po utěsnění 
všech spár těsnícím páskem. Na betonovou desku budou aplikovány dvě vrstvy o celkové tloušťce 2 
mm. Zdi se opatří těž dvěma nátěry, ale v celkové tloušťce 1 mm do výšky minimálně 300 mm nad 
terénem. Na zdech bude hydroizolační stěrka chráněna omítkou. Na betonové desce bude 
hydroizolační stěrka chráněna geotextílií o gramáži 200 g/m2 a nopovou fólií s velikostí nopů 8 mm. 
Nopová fólie bude na zdi uchycena plastovou lištou v úrovni zásypu kladecí vrstvy štěrku. Kotvení 
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plastové lišty bude zatmeleno polyuretanovým tmelem pro případné zamezení vniku srážkových vod 
do konstrukce stěny. Nopová fólie bude zasypána do vodorovné roviny vyrovnávací vrstvou štěrku 
frakce 16/32 v minimální tloušťce 40 mm. Tato vyrovnávací vrstva bude zasypána kladecí vrstvou 
štěrku frakce 8/16 v tloušťce 40 mm, do které budou ukládány betonové dlaždice. 

Detail napojení skladby dvorku na stěnu je na výkrese C.11 Odvodnění dvorku – napojení u 
stěny. 

Obr. 106 – Skladba podlahy dvorku 

3.2.3 Úprava sedlové střechy 

Jelikož byla šikmá střecha hlavní obytné části dodatečně nastavována dřevěnými hranoly, je 
nyní provizorně podepřena latěmi nebo cihlami na obvodové zdi. Je tedy potřeba navrhnout vhodnou 
úpravu střechy, aby se provizorní prvky odstranily a střecha mohla plnit svou funkci. Vlivem 
nedodržení bezpečného sklonu pro střešní krytinu dochází tudy k zatékání srážkových vod do 
podkroví. Je tedy nutné střechu opatřit pojistnou hydroizolací. Společně s pojistnou hydroizolací je 
potřebné do konstrukce střechy vložit svislé laťování, které zajistí odtok srážkových vod po pojistné 
hydroizolaci a provětrávání střechy od žlabu ke hřebenu. S úpravou střechy zde bude souběžně 
řešena i obvodová zeď v podkroví, která je nyní vlhká, neomítnutá a s chybějícími cihlami. 

Vzhledem k navrženým opatřením je nutné zasahovat do konstrukce střechy. Nejdříve se tedy 
demontuje ze střechy stávající krytina, která bude opatrně skládána na určené místo na terase, aby 
nedošlo k jejímu poničení a mohla se znovu použít. Následně bude demontováno vodorovné 
laťování. Je nutné dbát na to, aby byla nastavovaná část střechy stále podepřena a nedošlo tak 
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k jejímu poničení. Krokve společně s dřevěnými hranoly, které se budou příložkovat, se důkladně 
očistí a opatří biocidním nátěrem. Následně se postupně na všechny krokve a nastavované hranoly 
připevnění z obou stran dřevěné fošny, které se připevní a stáhnou pomocí svorníků. Fošny budou 
mít tloušťku 60 mm, výšku 120 mm a délku 1500 mm. Po zhotovení příložek se odstraní provizorní 
podpěry střechy. Následně se dozdí mezera ve stěně cihlou plnou pálenou a vápennou maltou a na 
zdivu se vybetonuje ztužující věnec o výšce a šířce 150 mm. Do věnce bude kotvena dřevěná 
pozednice o rozměrech 80x80 mm, na které bude osedlána krokev s příložkami.  

Při návrhu pojistné hydroizolace je potřeba stanovit třidu doplňkové hydroizolační vrstvy (dále 
jen DHV). Řešená střecha má krytinu z pálených tašek, třída bude tedy posuzována podlé této 
tabulky Tab. 11:  

Tab. 11 – Třídy těsnosti DHV [13] 

 

Nejnižší sklon části střechy je 15°, což spadá do nejhorší kategorie a je tedy nutné provést 
pojistnou hydroizolaci typu 1.1 ve třídě 1. To znamená, že pojistná hydroizolace musí být na 
celoplošném bednění, vodotěsná, s utěsněnými přesahy a položená přes kontralatě. [13] 

Po celé ploše střechy tedy bude provedeno bednění z dřevěných prken o tloušťce 14 mm, 
které budou přibité ke stávajícím krokvím. Před provedením kontralatí a pojistné hydroizolace se 
celý krov opatří biocidním nástřikem. Následně se na bednění v místech krokví připevní kontralatě 
o rozměrech 50x80 mm. Na bednění a kontralatě se připevní fóliová pojistná hydroizolace, jejíž 
spoje budou lepené. Na kontralatě s hydroizolací se připevní vodorovné laťování, na které se bude 
pokládat uschovaná krytina opět ve dvojitém korunovém krytí. Na severní části bude přesah střechy 
opatřen podbitím z palubek tmavě hnědé barvy a tloušťky 12,5 mm. Zděná stěna bude z vnější strany 
omítnuta sanační omítkou. Z vnitřní strany bude ponechána bez omítky pro její snadnější 
vysušování. 
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Obr. 107 – Skladba šikmé střechy 

Obr. 108 – Schéma příložek z dřevěných fošen a ztužujícího věnce s pozednicí 
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3.3 Základové konstrukce a podloží 
Pro návrh sanační metody základových konstrukcí by bylo zapotřebí provést průzkum 

základových konstrukcí na základě sond. Jednalo by se o kopané sondy v blízkosti základových 
konstrukcí, aby se zjistil způsob založení, rozměry základů, jejich stav a napojení na hradební zeď. 
Dále by bylo vhodné provést geotechnický a hydrogeologický průzkum na některých částech 
pozemku, dle kterých by bylo zapotřebí zjistit vlastnosti základové zeminy a hladinu podzemní vody. 
Po zjištění stavu základových konstrukcí a geologických poměrů by se v případě jejich narušení nebo 
nedostatečné únosnosti navrhlo vhodné sanační opatření. 

Z trhlin horní konstrukce je patrné, že dochází k podmáčení základové spáry. Pro zamezení 
deformací základové spáry jejím podmáčením poslouží již navržené drenážní potrubí pro odvod 
srážkových vod v kapitole 3.1.4 Drenážní potrubí. V oblasti dvorku je navržena nová skladba podlahy 
s novým odvodněním viz. kapitola 3.2.2 Odvodnění dvorku. Tudíž je zde též zabráněno průniku 
srážkových vod k základovým konstrukcím. 

Trhliny horní konstrukce na východní části jižní fasády mohly být způsobeny i tlaky od kořenů 
přilehlého stromu. Ten byl nedávno pokácen a neměl by mít tedy aktuálně vliv na základové 
konstrukce. Každopádně je vhodné při výkopových pracích vzduchové dutiny zjistit polohu jeho 
kořenů.  

V případě, že by se sledováním aktivit trhlin prokázalo, že za odhadnutým vznikem trhlin v 
horních konstrukcích na východní fasádě stojí dynamické účinky od dopravy, bylo by možné 
navrhnout opatření v podobě železobetonové stěny postavené pod úrovní terénu mezi silnicí a 
budovou. Tato zeď by posloužila k zachytávání dynamických účinků od dopravy.  
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3.4 Svislé konstrukce 
V případě svislých konstrukce je potřeba, mimo již řešenou vlhkost, sanovat narušené části 

zdiva vzniklé degradačními procesy či neodborným zásahem a trhliny. V rámci opětovného využívání 
objektu je potřeba navrhnout nové příčky a povrchové úpravy.  

Z důvodu zvětšení prostoru kanceláře bude odstraněna jedna cihlová předstěna. Po jejím 
odstranění bude zkontrolován stav zdiva a bude provedeno jeho případné vyspravení. Dále budou 
zazděny některé menší otvory cihlou plnou pálenou a vápennou maltou. Jejich umístění je zřejmé 
z výkresů nového stavu. 

3.4.1 Sanace svislých konstrukcí 

Před návrhem sanace trhlin je nutné zjistit, zda se jedná o trhlinu aktivní, či pasivní, aby se 
použilo vhodné sanační opatření a zamezilo se tak jejímu případnému rozvoji. Oproti pasivní trhlině 
je v případě aktivní trhliny potřeba trhlinu před jejím zatmelením (popř. zainjektováním) zajistit. 
Zjišťování aktivity trhliny je dlouhodobý proces jejího monitorování. Dá se provádět více způsoby, 
např. pomocí sádrový terčů, příložného dilatometru, elektrickými snímači. Vzhledem k pohybu trhlin 
během ročního období vlivem objemových změn zdiva od teploty a vzhledem k možnému otevírání a 
zavírání trhlin vlivem dynamických účinků není příliš vhodné použít sádrové terče. 

V rámci diplomové práce nebylo monitorování trhlin provedeno z časových důvodů. Většina 
trhlin v objektu vznikla pravděpodobně podmáčením základové spáry nebo sníženou únosností zdiva 
vlivem vysoké vlhkosti. Tyhle trhliny budou uvažovány jako pasivní, jelikož bylo v předchozích 
kapitolách navrženo opatření, které by mělo příčiny jejich vzniku odstranit (drenážní potrubí, sanace 
vlhkosti). Jako aktivní trhliny se budou sanovat ty, které vznikly pravděpodobně od dynamických 
účinků vlivem zvýšené dopravy. Jedná se o trhliny na východní fasádě objektu. Tato úvaha je však 
pouze odhadem, před samotným prováděním rekonstrukce je nutné posoudit aktivitu trhlin. 

Sanace povrchově narušeného zdiva a narušeného kusového staviva 

V místech, kde se nachází povrchově narušené zdivo či chybějící malta ve spárách, například 
vlivem degradačních procesů, budou odstraněny narušené povrchové části kusového staviva a ručně 
se odstraní malta ze spár do hloubky 30 mm. Podklad se očistí od mastnoty, nečistot a prachu. 
Provede se nové spárování zdiva vápennou maltou. V částech stěn, kde je narušené kusové stavivo 
(nebo chybí) je nutné ho nahradit novým, které bude mít shodné vlastnosti jako okolní. Chybějící 
části zdiva se dozdí vápennou maltou. Po vyzrání malty se provede spárování zdiva. Narušená část 
kamenného zdiva se nahradí plombou, která bude upravená dle potřebného tvaru ze stejného druhu 
horniny. Před osazením plomby se plochy vysekaného otvoru opatří vápennou maltou.  

V objektu se nachází i cihelné zdivo, které je narušené přilehlým kamenným zdivem vlivem 
objemových změn. Část stavebního kamene se odstraní pro možnost vyspravení cihelného zdiva, 
které se dozdí stejným materiálem a vápennou maltou. Tomuto opatření ovšem musí předcházet 
průzkum, popř. sonda kamenného zdiva či útvaru, pro zjištění, jakou funkci v objektu plní a zda je 
možné jeho část odstranit. 
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Sanace pasivních trhlin 

Pasivní trhliny o šířce menší než 0,2 mm se budou injektovat tzv. štětečkovou injektáží 
vícevrstvým pružným nátěrem. Trhliny a jejich oblast se očistí drátěným kartáčem, vysají a následně 
injektují. Trhliny musí být suché. Trhliny šířky nad 0,2 mm v suchém zdivu budou injektovány 
epoxidovou pryskyřicí. Před samotnou injektáží se trhliny vyčistí od nečistot, prachu a mastnoty. 
Nečistoty z trhliny se vyfouknou suchým tlakovým vzduchem. Epoxidová pryskyřice bude vpravena 
do trhliny pomocí lepených pakrů. Rozestup pakrů od sebe bude stejný, jako je šířka zdi. Vlastní 
injektáž bude provedena injektážním čerpadlem. [15] Trhliny vykazující vlhkost (ve vlhkých zdech u 
zeminy nebo u hradební zdi) budou zatmeleny vápennou maltou. I v případě tmelení trhlin je nutné 
trhlinu proškrábnout a řádně vyčistit. Trhliny ve vlhkém zdivu nebudou injektovány z důvodů 
nemožného použití lepených pakrů, které jsou šetrné z hlediska památkové péče, jelikož není třeba 
při jejich aplikaci a samotném injektování vrtat do zdi. 

Sanace aktivních trhlin 

Aktivní trhliny budou sanovány pomocí helikální výztuže o průměru 8 mm. Jde o šroubovicový 
profil z vysokopevnostní oceli. V místě, kde se vyskytují odhadnuté aktivní trhliny se nachází cihelné 
zdivo, tudíž není problém s ukládáním výztuže do jeho ložných spár, aby byly co nejméně porušené 
cihly. Do každé drážky se budou ukládat dva 8 mm výztužné pruty. Zeď se v místě sanace zbaví 
omítky. Následně se vyfrézuje drážka hluboká 55 mm a vysoká 12 mm do ložné spáry zdiva ve 
vzdálenosti 300 a 375 mm jak je vyobrazeno na obrázku Obr. 109. Drážka musí na každé straně 
přesahovat trhlinu o 500 mm. Dále se drážka očistí od prachu a nečistot například tlakovým 
vzduchem, propláchne čistou vodou a napenetruje. Aplikační pistolí se na zadní stěnu drážky nanese 
spojitá 10 mm vrstva tmelící polymercementové malty, do které se vloží výztuž tak, aby byla 
dokonale obalena. Výztuž se zakryje další vrstvou malty, do které se zatlačí druhý výztužný prut. Na 
něj se nanese poslední vrstva malty až po okraj drážky. Malta se do drážka zatlačí, povrch zarovná 
a následně se provede tmelení samotné trhliny též aplikační pistolí. 
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Obr. 109 – Sanace aktivních trhlin helikální výztuží 

3.4.2 Nové sádrokartonové příčky 

Návrh na nové využití objektu obnáší i návrh nových příček. Kvůli památkové ochraně byly 
zvoleny sádrokartonové příčky (dále jen SDK) z důvodu jejich možného případného demontování. 
Jedná se o akustické příčky s kovovou nosnou konstrukcí a sádrokartonovým opláštěním. V objektu 
budou příčky oddělovat kanceláře s ostatními místnostmi, kancelář vedoucího a zasedací místnost.  

SDK příčky oddělující kanceláře od ostatních místností budou mít tloušťku 100 mm. Nosná 
konstrukce příčky bude z ocelových profilů CW50 a bude mít dvojité opláštění klasickou bílou SDK 
deskou (White – Knauf). Tloušťka akustické izolace z minerální vlny bude 40 mm. Laboratorní 
neprůzvučnost této příčky je Rw = 51 dB. I s uvažováním největšího korekčního součinitele 8 dB tato 
příčka vyhoví normové hodnotě stavební neprůzvučnosti Rw´ = 37 dB pro kanceláře a pracovny 
s běžnou administrativní činností. 
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SDK příčka u kanceláře vedoucího a u zasedací místnosti bude mít tloušťku 100 mm. Nosnou 
konstrukcí bude ocelový profil CW50 a bude mít dvojité opláštění červenou SDK deskou (Red Piano 
– Knauf). Tloušťka akustické izolace z minerální vlny bude 40 mm. Laboratorní neprůzvučnost této 
příčky je Rw = 56 dB. S uvažováním největšího korekčního součinitele 8 dB tato příčka vyhoví 
normové hodnotě stavební neprůzvučnosti Rw´ = 45 dB pro kancelář vedoucího. 

V koupelně budou použity sádrokartonové desky do vlhkého prostředí. 

Obr. 110 – Skladba SDK příčky 

3.4.3 Nové povrchové úpravy vnitřních zdí 

Ve větší části objektu jsou zdi již zbavené omítek. Některé ze stávajících omítek se odstraní 
z důvodu jejich poničení, výměny za omítku sanační či vlivem jiných stavebních úprav. V místech, 
kde je omítka znečištěna, se odstraní její vrchní vrstva. V objektu se vyskytují místa s plísní, řasami 
či mechem na omítkách nebo na vlhkém zdivu. V takovém případě se napadená místa mechanicky 
(např. kartáčem) očistí a štětkou se na ně natře koncentrovaný roztok proti plísním, řasám a 
mechům. Roztok se nechá působit. Následně se povrch znovu mechanicky očistí a důkladně omyje 
čistou vodou. Dalšímu rozvoji tohoto biologického napadení bude zabráněno zejména sanováním 
vlhkosti zdiva a odstraněním příčin zatékání srážkové vody, popřípadě uvedením budovy do provozu. 

Stávající zděné, kamenné či smíšené vlhké stěny budou opatřeny sanační vápennou omítkou, 
která je popsána v kapitole 3.1.5 Sanační omítky. Tam, kde nebude použita sanační omítka, se 
použije vápenná omítka. Omítkové souvrství bude složeno z jádrové vápenné omítky tloušťky 15 mm, 
vápenného štuku tloušťky 5 mm a finálního nátěru. V koupelně, která se záměrně nachází v místech, 
kde není potřeba použít sanační omítku, se na zdech provede keramický obklad. Některé stěny 
budou ponechány bez omítky, jejich spáry budou proškrábnuty, aby mohlo docházet k odpařování 
jejich vlhkosti. Jedná se zejména o stěnu, která bude zakryta předstěnou v prvním nadzemním 
podlaží a o stěny v podkroví. Stěny, které budou opatřeny sanační omítkou a které se ponechají 
obnažené, jsou vyznačeny ve výkresech nového stavu.  

 

 



 Průzkum a návrh rekonstrukce historického objektu v Litoměřicích 
Bc. Klára Čečrlová, ČVUT Praha 

83 

3.5 Vodorovné konstrukce 
V případě vodorovných konstrukcí je potřeba vyřešit sanaci porušených kleneb, navrhnout 

novou stropní konstrukci místo stávající napadené dřevomorkou a vyřešit zateplení a opravu stropní 
konstrukce druhého nadzemního podlaží. 

3.5.1 Sanace kleneb 

Trhliny v klenbách v chodbě u vstupu do objektu 

Klenby, na kterých se tyto trhliny nachází, jsou omítnuty. Pravděpodobný vznik trhlin 
v klenbách byl posun základové spáry vlivem jejího podmáčení. Pro zamezení podmáčení základové 
spáry je navrženo drenážní potrubí, takže by nemělo docházet k dalšímu rozvoji těchto trhlin či vzniku 
nových trhlin. V rámci sanace bude odstraněna omítka pro zjištění skutečné šířky a hloubky trhlin. 
Následně se trhliny vyklínují dřevěnými kolíky, důkladně vyčistí a vyspraví epoxidovou pryskyřicí. 

Klenba porušená vysokou vlhkostí 

Klenba je výrazně narušená degradačními procesy vlivem velmi vysoké vlhkosti, což se 
projevuje drolením a odpadáváním částí cihel a malty. Jsou již navržena opatření pro odstranění 
příčin vysoké vlhkosti, konkrétně úprava šikmé střechy a nové odvodnění terasy, což jsou dvě hlavní 
příčiny vysoké vlhkosti této klenby. Avšak není známo, jak moc je klenba momentálně narušena a 
jaká je její tloušťka. Dle vizuální prohlídky to vypadá, že je klenba v havarijním stavu. 

Jedná se o klenbu u pravděpodobně dodatečně provedeného sklípku do zeminy v prvním 
nadzemním podlaží. V této části objektu není známé, jakým způsobem byly dodatečně prohloubené 
místnosti realizovány, ani jak jsou v terénu založeny. Navíc je předpokládáno, že v místě těchto 
místností vede hradební zeď. Bylo by vhodné provést sondu do podlahové konstrukce sklípku 
v druhém nadzemním podlaží, aby se zjistila skladba podlahy na narušené klenbě, založení sklípku 
v zemině a zda se mezi sklípky nenachází část hradební zdi. V případě možnosti by bylo potřebné 
odkrýt rubovou stranu porušené klenby, aby se dala zjistit její tloušťka, a tedy i míra jejího porušení.  

Kdyby se potvrdila původní úvaha, že je klenba v havarijním stavu, musela by se přezdít z cihly 
plné pálené a vápenné malty ve stejné výšce a o stejném vzepětí, jako byla původní. V případě 
zjištění, že není v havarijním stavu, by se podle zjištěných informací ze sondy muselo navrhnout 
vhodné sanační opatření.  

Klenba se sníženou únosností 

Nejvíce porušenou klenbou v objektu je největší klenba, která je opatřena lunetami. Je 
porušena větším množstvím trhlin kvůli snížení její únosnosti vlivem její velmi vysoké vlhkosti a 
jejímu přitížení vlhkou zeminou. Hlavní sanační opatření této klenby bude spočívat v odstranění 
příčin vlhnutí klenby a ve snížení zatížení, které na klenbu působí. Tím pádem se předejde rozvoji 
trhlin a případnému vzniku nových trhlin. Velký vliv na porušení klenby má stávající špatné 
odvodnění terasy, kvůli kterému se srážková voda dostává až ke klenbě a kvůli kterému je vlhký i 
zásyp klenby. Dále se srážková voda dostává do konstrukce klenby špatným provedením 
odvětrávacího potrubí, které není opatřeno stříškou.  
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Nové odvodnění terasy, které je navrženo v kapitole 3.2.1 Odvodnění terasy, společně 
s novým odvětrávacím potrubím tedy zabrání dalšímu vlhnutí klenby a jejího zásypu. Zároveň 
s odvodněním terasy je navržena i nová skladba střechy nad touto klenbou, která bude provedena 
z lehčených materiálů, aby se snížilo zatížení, které na klenbu působí. Skladba střechy na této klenbě 
a okolnosti, které je potřeba při realizaci dodržet (vysušování, podepření) jsou popsány v již 
zmiňované kapitole týkající se odvodnění terasy.  

Po vysušení klenby se trhliny a porušené spáry v klenbě z rubové i lícní strany vyklínují 
dřevěnými kolíky. Následně se trhliny a spáry proškrábnou, vyčistí od zvětralých částí malty, kousků 
cihel a nečistot. Navlhčí se a důkladně vyplní vápennou maltou. 

3.5.2 Výměna biologicky napadeného trámového stropu 

Zde je nutné dodat, že mykologický posudek pro zjištění biologického napadení byl proveden 
pro trámový strop pouze v jedné místnosti, kde biologické nakažení dřeva bylo jasně viditelné díky 
odstraněné části podhledu. Na podhledech v ostatních místnostech s trámovým stropem se 
vyskytují vlhkostní mapy a zdivo v místech uložení stropnic je vlhké. Je tedy možné, že napadených 
dřevěných stropů se v objektu nachází více. Jelikož se podhledy budou odstraňovat, bude při té 
příležitosti zkontrolován stav těchto stropních konstrukcí.  

Dřevěný trámový strop, který je napaden dřevomorkou a byl posouzen jako havarijní, se 
demontuje v celé jeho ploše. Kvůli napadení stropní konstrukce je vhodné při demontáži dávat pozor 
na nechtěné rozšíření dřevomorky a napadené části odnášet v plastových pytlích. V místnosti 
odstraňovaného stropu bude zdivo celkově zbaveno omítek. Kapsy ve zdivu, kde byly napadené 
stropnice uloženy, se vyčistí. V místě kapes a jejich okolí se proškrábnou spáry zdiva a odstraní se 
jeho napadené části. Kapsy a jejich okolí se opálí plamenem pro odstranění všech plodnic hub. 
Následně se zdivo napenetruje biocidním přípravkem (např. Boronitem) a spáry se vyplní vápennou 
maltou s fungicidní přísadou.  

Kvůli památkové péči by bylo nutné navrhnout opět dřevěný trámový strop. Avšak vzhledem 
k rozsahu napadení a nemožnosti přímé sanace vlhkého zdiva, které nadměrnou vlhkost stropních 
trámů způsobilo, není vhodné opětovné použití dřevěných prvků. Vhodné použití jiných prvků než 
dřevěných je podložené i provedeným mykologickým posudkem. Bude tedy proveden strop se 
stropnicemi z ocelových profilů se záklopem z trapézového plechu a nadbetonávky.  

Stropnice budou provedeny z ocelového profilu I220 z oceli S235. Budou uloženy do 
stávajících kapes ve zdivu ve vzdálenosti 1,03 m a zaklopeny trapézovým plechem 50/250. Na 
trapézovém plechu bude konstruována nadbetonávka o výšce 70 mm z betonu C20/25, kam bude 
vložena kari síť o rozměrech 150x150x6. Na vybetonovanou desku bude uložena kročejová izolace 
z minerální vlny o tloušťce 50 mm. Roznášecí vrstvou podlahy bude betonová mazanina s vloženou 
kari sítí o rozměrech 150x150x6 o tloušťce 50 mm. Minerální vlna bude od betonové mazaniny 
separována PE fólií. Na betonovou mazaninu se provede nášlapná vrstva z dřevěných parket. Zdola 
je konstrukce opatřena sádrokartonovým podhledem, který se skládá z nosné konstrukce a dvou 
klasických bílých sádrokartonových desek. Rozměry navržených prvků jsou pouze odhadnuty a je 
nutno je případně prokázat statickým výpočtem. 
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Obr. 111 – Skladba stropu s ocelovými stropnicemi a trapézovým plechem 

3.5.3 Oprava a zateplení trámového stropu pod podkrovím 

Jedná se o trámový strop v druhém nadzemním podlaží, který je nyní částečně zbaven 
podhledů. Shora je zaklopen pouze prkny, která tvoří nášlapnou vrstvu podlahy v podkroví. Prkna 
jsou ve špatném stavu a podkroví je tak částečně nepochozí. Jelikož se prostory druhého 
nadzemního podlaží budou vytápět, je vhodné v rámci rekonstrukce navrhnout zateplení celého 
podkroví, aby nedocházelo k nežádoucím únikům tepla. Jelikož bude podkroví nevyužívané a bude 
sloužit jen jako průchod na terasu, není nutné zateplovat konstrukci střechy. Tepelná izolace bude 
tedy provedena na podlaze v podkroví v pochozí variantě. Odstraněnými podhledy se odhalily 
dřevěné stropnice a rákosníky, na kterých jsou viditelné trhliny od smršťování.  

Dřevěné stropní trámy, na kterých se vyskytují trhliny, budou staženy pomocí svorníků a 
trhliny budou vyplněny epoxidovou pryskyřicí. Poničená prkna záklopu budou demontována a 
nahrazena novými ze stejného druhu dřeva. Na záklop bude po ploše podkroví sponkami připevněna 
parozábrana Isover Vario KM, jejíž spoje se přilepí páskou. Na parozábranu se poskládá rošt z křížů 
a trámků z expandovaného polystyrenu o výšce 220 mm, které se spojí polyuretanovou pěnou. Na 
takto připravený rošt se shora připevní prkna tloušťky 25 mm polyuretanovou pěnou, do kterých se 
bude kotvit podlaha. Mezery v roštu se vyplní tepelnou izolací z minerální vlny. Tepelná izolace se 
zaklopí prkny, která se přikotví do prken na polystyrenovém roštu pomocí vrutů. Použitý systém je 
od firmy Isover a nazývá se Stepcross. [16] Tento systém eliminuje vznik tepelných mostů, které při 
použití klasického dřevěného roštu vznikají.  

V programu Teplo EDU 2017 byla vypočítána hodnota součinitele prostupu tepla a byla 
posouzena kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. Součinitel prostupu tepla této konstrukce je 
U = 0,198 W/m2K. Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro strop pod nevytápěnou 
půdou je podle normy ČSN 73 0540-2 Urec,20 = 0,20 W/m2K. Navržená skladba stropní konstrukce 
tedy vyhoví. Ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce nedochází. Výstupy z programu jsou 
v příloze 1 – e. 
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Obr. 112 – Skladba stropu pod podkrovím 

V chodbě druhého nadzemního podlaží u rákosníkového trámového stropu chybí jeden nosný 
trám a jeden rákosník pro uchycení podhledu a záklopu. Budou tedy do konstrukce stropu nově 
dodány s tím, že budou ze stejného typu dřeva jako jsou okolní. Nosný trám bude mít rozměry 
200x160 a rákosník bude o rozměrech 140x120 mm. Do zdiva budou uloženy po impregnaci zhlaví 
biocidním přípravkem do předem připravených kapes na impregnovanou dřevěnou podložku 
s dodržením 50 mm vzduchové mezery kolem trámu (popř. rákosníku). Před zaklopením a podbitím 
bude trám i rákosník opatřen biocidním nátěrem. 

Obr. 113 – Uložení nového trámu na zdivo a fošnová příložka 
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U trámového stropu s odstraněným podhledem chybí jeden rákosník, na který by bylo potřeba 
připevnit podbití pro novou konstrukci podhledu. Stávající nosný trám v tomto místě bude zespod 
opatřen příložkou z dřevěné fošny o rozměrech 60x213 mm. Před připevněním příložky se trám očistí 
a opatří biocidním nátěrem. Příložka bude k trámu připevněna uprostřed pomocí vrutů. Do této fošny 
se následně pomocí hřebíků připevní podbití z prken tloušťky 20 mm. Návrh je zakreslen v obrázku 
na předchozí stránce (Obr. 113). Tímto navrženým opatřením se odstraní výhoda rákosníkového 
stropu oproti klasickému, která spočívá v lepších akustických vlastnostech díky oddělené nosné 
konstrukce od podhledu. Avšak v tomto případě se jedná o stropní konstrukci pod podkrovím, které 
bude nevyužívané. 

K navrženému zateplení podlahy podkroví je nutné ještě dodat, že momentálně není známá 
skladba podlah na klenbách, které jsou v druhém nadzemním podlaží. Nášlapnou vrstvou těchto 
podlah je momentálně zemina. Pro provedení zateplení po celé ploše podkroví by bylo potřebné 
položit do zásypu klenby dřevěné trámky, na které by se přibil prkenný záklop ve stejné úrovni jako 
je u trámových stropů, a to z toho důvodu, aby se mohla provést parozábrana po celé ploše podkroví. 

3.5.4 Nové povrchové úpravy stropních konstrukcí 

Veškeré omítky kleneb, vyjma schodišťových, budou odstraněny. Na všechny klenby včetně 
těch, které jsou nyní bez omítky, se provede nová omítka podle výše její vlhkosti. Klenby s vysokou 
vlhkostí budou opatřeny sanační omítkou viz. kapitola 3.1.5 Sanační omítky. Zbytek kleneb se omítne 
vápennou omítkou, která se bude skládat z vápenného podhozu, jádrové vápenné omítky o tloušťce 
15 mm, vápenného štuku o tloušťce 5 mm a finální úpravy. Ve výkresech nového stavu je označené, 
na kterých klenbách bude prováděna sanační omítka. U schodišťových kleneb se odstraní zašpiněný 
vrchní nátěr a provede nový. 

Veškeré podhledy dřevěných trámových stropů budou, pro jejich poničení, odstraněny. Při té 
příležitosti se zkontroluje stav nosných dřevěných trámů a rákosníků. S respektováním památkové 
péče budou všechny podhledy prováděny stejnou technologií, jako je tomu nyní. Na dřevěné 
rákosníky se přibijí prkna tloušťky 20 mm. Na podbití se připevní rákosová rohož tloušťky 10 mm, na 
kterou se nahodí vápenná jádrová omítka v tloušťce 15 mm a vápenný štuk v tloušťce 5 mm. 
Následně se provede finální úprava. 

Na novou stropní konstrukci z ocelových profilů bude připevněn sádrokartonový podhled ze 
dvou klasických bílých sádrokartonových desek. 
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3.6 Krov a střecha 
V rámci odstranění příčin vysoké vlhkosti v objektu v kapitole 3.2.3 Úprava sedlové střechy 

byly navrženy úpravy pro odstranění provizorního podepření střechy a úpravy konstrukce střechy. 
Konkrétně se jedná o oboustranné příložkování krokve a nastavovaného hranolu a doplnění stávající 
střechy o bednění, kontralatě a pojistnou hydroizolaci.  

Žlaby sedlové střechy jsou relativně nové, avšak z důvodů absence pojistné hydroizolace 
dochází ke stékání srážkových vod po římse a do zděné stěny. Pojistná hydroizolace byla navržena 
v již zmiňované kapitole. Při jejím provádění se musí dbát na spolehlivé provedení napojení 
hydroizolace na žlab. Žlaby sedlové střechy budou tedy ponechány. Veškerá svodná potrubí 
v objektu budou vyměněna a nahrazena novými pozinkovanými. Vyměněny budou i ocelové objímky, 
které slouží k jejich kotvení. Způsob vedení svodů po fasádě bude zachován. Svodné potrubí vedoucí 
na jižní fasádě bude nově sloužit k odvodu srážkových vod z bezpečnostního přepadu terasy. V rámci 
tohoto nového využití bude posunuta jeho horní hrana o 800 mm výše. Svodné potrubí u žlabu na 
severní straně sedlové střechy bude svedeno k betonovému žlabu, který se napojí na hlavní 
odvodňovací betonový žlab terasy.  

Stávající komíny budou ponechány, avšak některé budou mít jiné využití. Jeden komín bude 
využit pro odvod vzduchu z provětrávané podlahové dutiny. Druhý komín, který je dvouprůduchový, 
jeden průduch bude sloužit pro odvod vzduchu z provětrávané dutiny a druhý bude využit pro novou 
kotelnu. Třetí komín bude sloužit pro zařízení případného nuceného větrání. 

V rámci odstranění příčin vlhkosti byly navrženy nové skladby plochých střech, které tvoří 
terasu. 
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3.7 Podlahové konstrukce 
Podlahová konstrukce v nově navrženém skladu nad klenbou ve východní částí objektu je 

značně narušena. Bude tedy provedena nová. Před odstraněním stávající skladby podlahy bude 
klenba podepřena bedněním a stojkami. Následně bude odstraněna betonová mazanina a násyp. 
Při příležitosti odhalení rubové strany klenby bude zkontrolováno, zda nemá porušené spáry. 
V případě jejich porušení se vyklínují, proškrábnou, vyčistí a vyplní vápennou maltou. Na klenbu 
bude poté vybetonována vrstva keramzitbetonu, která bude vysoká 20 mm nad nejvyšším bodem 
klenby. Na betonovou vrstvu bude položena kročejová izolace z minerální vlny tloušťky 50 mm. 
Následně bude betonována mazanina o tloušťce 50 mm, do které bude vložena kari síť 150x150x6 
mm. Betonová mazanina bude od kročejové izolace separována PE fólií. Po obvodu místnosti bude 
mezi betonovou mazaninou a stěnou provedena spára tloušťky 15 mm, která bude vyplněna páskem 
z čedičové vlny. 

Obr. 114 – Podlaha na klenbě 

V prvním nadzemním podlaží budou ve všech místnostech (kromě chodby 1.10) odstraněny 
stávající podlahy a bude místo nich provedena podlaha s provětrávanými vzduchovými dutinami, 
která je navržena v kapitole 3.1.3 Podlahové provětrávané vzduchové dutiny. 

Ve všech místnostech druhého nadzemního podlaží bude odstraněna dodatečně provedená 
nášlapná vrstva podlah z betonové mazaniny a bývalé nášlapné vrstvy, které se pod betonovou 
mazaninou skrývají. Při příležitosti odstraňování betonových mazanin a nášlapných vrstev bude 
zkontrolován stav hrubé podlahy. V některých místnostech druhého nadzemního podlaží bude 
provedený dodatečný násyp, popř. vložení nové kročejové izolace a dřevěného roštu do konstrukce 
podlahy pro vyrovnání malých odchylek úrovní podlah v druhém podlaží. Zvolená varianta bude 
záviset na skladbě podlahy, která ale momentálně není známá. 

V podkroví je navržená nová konstrukce podlahy v rámci opravy stropní konstrukce, která je 
popsána v kapitole 3.5.3 Oprava a zateplení trámového stropu pod podkrovím. 
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V rámci nového využití objektu budou ve všech místnostech v objektu provedeny nové 
nášlapné vrstvy podlah. Jedná se o keramickou dlažbu, která bude provedena v chodbách, šatnách, 
skladech, kuchyňce, technické místnosti, úklidové místnosti a na WC. V koupelně bude pod 
keramickou dlažbou provedena ještě hydroizolační stěrka. V kancelářích a zasedací místnosti budou 
parkety. V podkroví budou nášlapnou vrstvou prkna. Vyrovnávací schodiště v prvním nadzemním 
podlaží budou opatřena keramickou dlažbou s lepidlem pro materiálové sjednocení podlah 
v chodbách. Schodiště do podkroví bude opatřeno novým nátěrem. 
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3.8 Výplně otvorů 
Veškerá okna v objektu, včetně světlíku nad vchodovými dveřmi, budou repasována. Pro 

zlepšení tepelněizolačních vlastností okna se při repasi vymění jednoduché sklo za izolační dvojsklo. 
Rámy oken budou mít tmavě hnědý nátěr. Veškeré vnější parapety budou vyměněny za nové 
pozinkované. Poškozené vnitřní parapety se odstraní a všechna okna se opatří vnitřními parapety 
z dřevotřísky v tmavě hnědé barvě oken. Parapety budou osazeny i do výklenků, které tvoří lunety 
klenby, avšak budou tvořeny lepenou keramickou dlažbou. Otvor ve štítové stěně sedlové střechy 
bude vyplněn oknem, které bude mít dřevěný rám hnědé barvy, jednoduché zasklení a rozměry 
620x420 mm. 

Dvě vnitřní zárubně se odstraní včetně nadezdívky z cihel nad těmito zárubněmi, aby vznikl 
prosvětlený prostor chodeb. Všechny ostatní ocelové zárubně budou vyměněny za nové. Do všech 
nových ocelových zárubní budou osazeny nové vnitřní dveře, které budou plné, deskové, voštinové 
a polodrážkové. Provizorní dveře na schodišti mezi druhým podlažím a podkrovím budou odstraněny. 
Místo těchto dveří bude vytvořena pod schodištěm příčka, kde bude osazena ocelová zárubeň 
s voštinovými dveřmi. Dřevěná zárubeň v podkroví bude odstraněna a na stejné místo bude osazena 
nová dřevěná zárubeň, která bude mít nižší atypickou výšku 1715 mm kvůli konstrukci střechy. Do 
této zárubně se osadí dřevěné atypické dveře vhodné do exteriéru.  

Vzhledem k nedostatečné bezpečnosti vchodových dveří, bude provedena replika těchto dveří 
s použitím nových bezpečnostních prvků. Světlík nad vchodovými bude opatřen novým parapetem, 
aby nedocházelo k zadržování srážkových vod u konstrukce okna. 

Všechny obyčejné mříže budou z oken a dveří odstraněny. Ponechány budou troje ozdobné 
mříže u světlíku a dvou oken v přístavku. 

Ocelové profily, které tvoří nadpraží budou obroušeny a opatřeny novým nátěrem. 
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3.9 Fasády objektu 
Trhliny na fasádních zdech budou sanovány podle navržených opatřeních v kapitole 

3.4.1 Sanace svislých konstrukcí. Trhliny v povrchových vrstvách omítek nebudou sanovány, jelikož 
některé omítky budou provedeny nově nebo bude odstraněna jejich povrchová vrstva, která bude 
provedena nově. 

Veškerým změnám na fasádních omítkách by měla předcházet jejich sondáž, aby se zjistilo, 
zda se pod povrchovou vrstvou neskrývá něco historicky hodnotného, co by mohlo být rekonstrukcí 
porušeno. 

Vzhledem k památkové ochraně bude koncepce fasády včetně všech říms ponechána beze 
změny. Avšak omítky jsou na některých částech významně porušeny, a i vzhledem k navrženým 
sanačním omítkám bude nutné některé omítky odstranit. Jedná se zejména o omítky prvního 
nadzemního podlaží u jižní fasády a veškeré omítky u východní fasády a východní části jižní fasády. 
Místo těchto fasádních omítek se provedou nové sanační nebo vápenné omítky ve stejném 
barevném odstínu, jako jsou stávající, tedy světlé žluté barvy. V případě porušení povrchové části 
omítky se odstraní a provede nově pouze tato povrchová část. 

Štítová stěna bude po odstranění porušených povrchových vrstev a novém vyspárování 
opatřena novou sanační omítkou. 

Při realizaci nových omítek budou provedeny i nové šambrány kolem oken. Budou mít stejné 
rozměry, hloubky i bílé barevné provedení. 

Veškeré oplechování říms bude vyměněno za nové pozinkované. 

Na fasádě přibydou kvůli navrženým provětrávaným dutinám nové krycí mřížky, které budou 
ocelové s barevným nátěrem, aby co nejméně narušily koncepci fasády. 

Reklamní cedule, která se na fasádě nachází, bude odstraněna. Stejně tak i držák 
pravděpodobně bývalé reklamní cedule. Veškeré nežádoucí otvory budou zazděny, popř. vyplněny 
vápennou maltou či vápenným štukem.  
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4 Závěr 
Cílem diplomové práce bylo zpracovat stavebně technický průzkum historického objektu v 

Litoměřicích, který měl obsahovat popis stavu jednotlivých konstrukcí a analýzu příčin poruch 
v objektu. Dále navrhnout vhodná sanační opatření a rekonstrukci objektu pro jeho nové využití. 

Zpočátku bylo úkolem zjistit co nejvíce informací ohledně objektu a jeho stavební historii. 
V této fázi byla zjištěna například zajímavost, že byl dům přistaven k hradební zdi a že spadá hned 
do tří druhů památkové péče. Dále byly zjištěny informace ohledně dodatečně prováděných 
konstrukcí či celých místností. Dokumentace stávajícího stavu byla zpracována z výstupů měření 3D 
skenerem. Na základě této výkresové dokumentace, prohlídky objektu a konzultace s jeho majitelem 
bylo stanoveno nové využití objektu, a to jako kancelářské prostory. 

V rámci diplomové práce byl objekt několikrát navštíven a byly pořízeny fotografie pro určení 
stavu konstrukcí, jejich poruch a analyzování jejich příčin. Již dle první vizuální prohlídky objektu 
bylo rozhodnuto, že v rámci stavebně technického průzkumu bude proveden i vlhkostní průzkum, 
jelikož projevy vysoké vlhkosti konstrukcí i vzduchu byly na pohled více než zřejmé. V rámci 
vlhkostního průzkumu bylo provedeno místní měření vlhkosti odporovým vlhkoměrem, měření 
vlhkosti zdiva gravimetrickou metodou a měření salinity zdiva. Dle vlhkostního průzkumu byly 
zjištěny příčiny vysoké vlhkosti. Jedná se zejména o je špatné odvodnění terasy, absenci či 
nefunkčnost hydroizolací, špatné provedení části nastavované sedlové střechy a absence její 
pojistné hydroizolace, nevyřešené odvodnění dvorku a další. Ve vlhkostním průzkumu byly popsány 
i jednotlivé projevy vysoké vlhkosti v objektu, které byly společně s jejich příčinami zakresleny do 
výkresové dokumentace poruch. Zásadními poruchami, které způsobuje vysoká vlhkost jsou 
napadení trámového stropu dřevomorkou a snížení únosnosti zděných stěn a kleneb. 

V další části stavebně technického průzkumu byly jednotlivé konstrukce popsány. Dále byl 
popsán stav těchto konstrukcí, jejich poruchy a byly stanoveny pravděpodobné příčiny jejich vzniku. 
Bylo zjištěno, že zásadní poruchy projevující se vznikem trhlin ve svislých zděných konstrukcích a 
klenbách, jsou způsobeny již zmíněnou sníženou únosností vlivem vysoké vlhkosti, přetížením, 
dynamickými účinky dopravy nebo deformací základové spáry, jejíž nejpravděpodobnější příčinou je 
její podmáčení. Poruchy včetně jejich příčin byly zakresleny a popsány do výkresové dokumentace 
poruch. 

Další část diplomové práce byla věnována návrhu sanačních opatření a celkové rekonstrukce 
objektu pro jeho nové využití. 

V rámci návrhu sanačních opatření vysoké vlhkosti byl kladen důraz na odstranění příčin, 
které v objektu vysokou vlhkost způsobují, jelikož výběr samotných přímých sanačních metod 
vlhkého zdiva byl značně omezený vlivem památkové ochrany, členitosti objektu a jeho umístění u 
hradební zdi. Vzhledem k těmto faktům byl vymyšlen koncept sanačních opatření, který spočívá 
v provedení svislých provětrávaných vzduchových dutin u jižní fasády objektu, podlahových 
provětrávaných vzduchových dutin po celé ploše prvního nadzemního podlaží, drenážního potrubí 
kolem celé jižní a východní fasády, sanačních omítek v některých částech objektu a zajištění 
dostatečného větrání. Jednotlivá sanační opatření byla v této části navržena a popsána.  
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Dále byla navržena opatření pro odstranění příčin vysoké vlhkosti. Jedná se o nové odvodnění 
terasy, při jehož návrhu byly navrženy i nové konstrukce střech, zejména střechy nad klenbou, která 
je porušená trhlinami od její snížené únosnosti a přetížení. Dále jde o odvodnění dvorku s jeho novou 
skladbou a úpravu sedlové střechy, která spočívá v příložkování krokví a nastavovaných částí krovu 
a vložení pojistné hydroizolace do její konstrukce. Zároveň s úpravou střechy bylo navrženo i dozdění 
stěny v podkroví, její opatření ztužujícím věncem a pozednicí. Byla navržena i výměna některých 
klempířských prvků a opatření odvětrávacího potrubí stříškou. 

V rámci svislých konstrukcí byla řešena sanace narušených povrchových části zdiva či 
kusového staviva, sanace aktivních a pasivních trhlin. Dále byly navrženy nové sádrokartonové 
příčky a povrchové úpravy vzhledem k opětovnému využívání objektu. Aktivita trhlin v objektu byla 
pouze odhadnuta podle příčin jejich vzniku a již navržených opatření, jelikož v rámci diplomové práce 
nemohlo být provedeno jejich monitorování. Jako aktivní trhliny byly uvažovány ty, které vznikly 
pravděpodobně dynamickými účinky od dopravy. Ostatní trhliny byly uvažovány jako pasivní. Sanace 
pasivních trhlin v suchých zdech byla navržena jejich injektováním pomocí lepených pakrů, ve 
vlhkých zdech jejich tmelením. Sanace aktivních trhlin byla vyřešena vložením helikální výztuže do 
ložných spár zdiva a jejich následné tmelení. V rámci povrchových úprav bylo popsáno i odstranění 
biologického napadení omítek a zdí. 

U vodorovných konstrukcí byl proveden návrh sanace kleneb, kde šlo zejména o vyklínování 
a vyplnění jejich trhlin a spár a odstranění příčin jejich porušení. Dále bylo řešeno odstranění 
trámového stropu napadeného dřevomorkou a byla navržena nová stropní konstrukce. Dále byl řešen 
i trámový strop nad druhým nadzemním podlažím, kde bylo navrženo stažení dřevěných trámů a 
rákosníků svorníky, doplnění nosného trámu s rákosníkem do stropní konstrukce a zateplení podlahy 
podkroví. Dále byly řešeny nové omítky kleneb a nové podhledy. 

Dále byly řešeny některé změny ohledně podlah, otvorových výplní, fasády a dalších. 

Veškerá navržená sanační opatření a zásahy do konstrukcí spojené s novým využitím objektu 
byly zakresleny do výkresové dokumentace nového stavu. 

Shrnutím lze říci, že v rámci diplomové práce byl proveden stavebně technický průzkum 
včetně vlhkostního průzkumu, kde byly zjištěny poruchy a stanoveny jejich příčiny. K návrhu sanace 
a rekonstrukce bylo přistupováno komplexně, aby mohl objekt začít znovu fungovat. Avšak z důvodu 
nedostatku informací byly některé příčiny a skladby konstrukcí pouze odhadnuty. Některé poruchy 
nemohly být vyřešeny, jelikož se jedná o půdorysně členitý objekt a momentálně není možné ani 
odhadnout skladbu či vedení některých konstrukcí. Tudíž by bylo vhodné, v některých případech i 
žádoucí, doplnit stavebně technický průzkum o sondy a měření, které v rámci diplomové práce 
nemohly být provedeny, aby mohlo být navrženo případné sanační opatření či případné zásahy do 
konstrukcí. V průběhu vypracovávání práce byly tyto sondy a měření u jednotlivých konstrukcí 
popisovány, aby bylo zřejmé, co by bylo potřeba díky nim zjistit a proč. Jde například o zjištění 
základových konstrukcí, jejich stavu a napojení na hradební zeď, stav trámových stropů, napojení 
stěn či kleneb na hradební zeď, monitorování aktivity trhlin, geotechnické či hydrogeologické vrty a 
další. Pro nedostatek informací nebyly v rámci diplomové práce řešeny sklepní prostory, avšak 
neznamená to, že by v budoucnu nemohly být využívané. Po zjištění potřebných informací by se 
navrhla vhodná sanační opatření a mohly by sloužit například ke skladování. 
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