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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce zpracovává stavebně technický průzkum a návrh sanací památkově 

chráněného objektu Jindřichův dvůr.  

Součástí stavebně technického průzkumu je pořízení rozsáhlé dokumentace a zakreslení 

stávajícího stavu objektu včetně zjištěných vad a poruch do schematické výkresové 

dokumentace. Dále jsou v práci analyzovány možné příčiny degradace a poruch, staticky 

posouzeny vybrané konstrukční prvky a je navržena úprava skladeb konstrukcí s ohledem 

na budoucí využití. 

Ve druhé části jsou shrnuty existující metody sanace vlhkosti a na základě výsledků 

stavebně technického průzkumu jsou navržena konkrétní sanační opatření pro obnovu 

Jindřichova dvora. Návrh sanace zohledňuje také památkovou hodnotu objektu. Navržené 

sanační úpravy jsou zakresleny ve schematické výkresové dokumentaci v příloze 

bakalářské práce.  
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- Degradace 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with a structural and technical survey of the listed building 

Jindřichův Dvůr and a design of remediation methods. 

The structural and technical survey including extensive photo documentation and drawing 

of the current state of the building together with the identified defects and failures was 

executed in first part of the thesis.  

Further, the possible causes of degradation and failures are analysed, the modification of 

the composition of structures with the respect to future use is designed and selected 

structural elements are checked for new load.  

The second part summarizes the existing methods of moisture remediation and based on 

the results of structural and technical survey specific remediation methods for the renewal 

of Jindřichův Dvůr are projected. 

The final remediation methods also take into account the historical value of the building 

and all designed building modifications are drawn in the schematic drawing 

documentation. 
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ÚVOD 

Obnova památek je jedním ze způsobů, jakým jsme schopni doložit historii a vývoj naší 

společnosti a jak můžeme zpřístupnit kulturní dědictví i dalším generacím. Obnova 

památkově chráněných objektů vyžaduje znalosti nejen z oboru stavebnictví, propojení 

historického kontextu se stavebním návrhem, je také jedním z důvodů, proč jsem pro téma 

bakalářské práce zvolila stavebně technický průzkum historického objektu. V bakalářské 

práci se věnuji zhodnocení stávajícího stavu a návrhu sanací Jindřichova dvora, jednoho 

z objektů bývalých městských lázní v obci Kyselka.  

Místo obohacené o vývěry minerálních pramenů bylo nejen významným lázeňským 

areálem nedaleko Karlových Varů, ale proslulo také vývozem Mattoniho minerální vody. 

Historie a význam objetu byl pevně spjat s děním v Kyselce. Jindřichův dvůr byl postaven 

mezi lety 1873-1875 a sloužil nejdříve pro potřeby stáčírny minerální vody a později jako 

dětská dorostová léčebna. V důsledku nešťastné privatizace objekt dlouhou dobu chátral, 

dostal se na pokraj své existence a nyní je v péči obecně prospěšné společnosti Lázně 

Kyselka, která postupně pracuje na jeho obnově. Hlavní příčinou poruch stavební 

konstrukce je vlhkost, jež byla dlouhodobě zvýšena nesprávným užíváním objektu, 

nedostatečnou údržbou, velkým množstvím povrchové vody přitékající ze svahu a 

zřícenou střešní konstrukcí.  

Není pochyb, že celý komplex bývalých lázní včetně Jindřichova dvora je významnou 

historickou památkou, kterou je třeba opět zpřístupnit veřejnosti. I když už pravděpodobně 

není možné, aby plnila naplno funkci lázní, je tato budova dokladem o české stavební a 

kulturní historii a její okolí stále nabízí léčebnou atmosféru. Ráda bych, aby obnova 

lázeňských budov oživila netradiční říční nábřeží a aby Kyselka mohla zapůsobit na nové 

návštěvníky tak, jako na mou rodinu. Právě rodinná chata v Kyselce mne přivedla na toto 

místo a inspirovala při výběru tématu bakalářské práce. 

Cílem závěrečné práce je popsat stávající stav objektu ve formě stavebně technického 

průzkumu, analyzovat důvody vzniklých poruch a vše doplnit o fotografickou i výkresovou 

dokumentaci. V práci bude dále řešeno shrnutí možných sanačních metod a návrhu 

konkrétních opatření, která by vedla k obnově a efektivnímu využívání Jindřichova dvora.  
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1 JINDŘICHŮV DVŮR 

1.1 Základní údaje 

Jindřichův dvůr je součástí areálu bývalých městských lázní v obci Kyselka, ležící přibližně 

jedenáct kilometrů severovýchodně od krajského města Karlovy Vary (obrázek 1 a, b). Obec 

v údolí řeky Ohře s vývěrem minerálního pramene byla významným lázeňským místem a 

proslula také exportem minerální Mattoniho vody do celého světa [1].  

Objekt Jindřichova dvora se nachází na pravém břehu řeky Ohře, kde tvoří historickou 

nábřežní promenádu s dalšími objekty bývalých lázní jako je například Švýcarský dvůr, 

Vilemínin dvůr, nakládací hala či Správa lázní. Budova je postavena na pozemku o celkové 

výměře 897 m2 s parcelním číslem st. 93 katastrálního území Kyselka (obrázek 2). Jindřichův 

dvůr, ostatní budovy bývalých městských lázní i příslušné pozemky jsou majetkem obecně 

prospěšné společnosti Lázně Kyselka. Stavby jsou prohlášeny za nemovité kulturní 

památky a nacházejí se v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod a 

přírodních léčivých zdrojů [2].  

          
Obrázek 1 a, b - Lokalizace objektu [3] 

 
Obrázek 2 - Katastrální mapa s vyznačením objektu [2] 
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1.2 Stručný popis objektu 

V průběhu rozvoje a fungování lázní v Kyselce sloužil Jindřichův dvůr k provozním účelům 

přilehlé stáčírny minerální vody, k mytí i uskladnění prázdných lahví a později byl využit 

jako lázeňský prostor pro dorostovou léčebnu. 

Řešený stavební objekt je zděný dvoupodlažní s obdélníkovým půdorysem na celkové 

zastavěné ploše 670 m2. Podélně je dispozice rozdělena na troj-trakt, v příčné směru 

stavbu opticky dělí střední konstrukce polovalbového štítu a dva mělké krajní rizality, které 

výškově vystupují nad úroveň druhého nadzemního podlaží (obrázek 3, 4, 5). V ose uličního 

průčelí vyčnívá dřevěný balkon. K jihozápadnímu nároží Jindřichova dvora je přistavěna 

hranolová věž o třech podlažích, na kterou na jižní straně objektu navazuje dřevěná pavlač. 

Stavba je nepodsklepená, bývala zastřešena sedlovou střechou a polovalbami v místě 

hrázděných rizalitů. Svislé nosné konstrukce tvoří zděné stěny, hrázděné konstrukce a 

žulové sloupy. Vodorovné konstrukce jsou z cihelných kleneb do travers a dřevěných 

trámů.  

 
Obrázek 3  - Přední průčelí 

 
Obrázek 4 - Zadní průčelí [4] 

 
Obrázek 5 - Přední průčelí, rok 2011 [5] 
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1.3 Historie objektu 

Historie Jindřichova dvora je pevně spjata s dějinami Kyselky a bývalých městských lázní.  

První zmínky o užívání tzv. kysibelských pramenů, vyvěrajících z vrchu Bučina, spadají až do 

roku 1522, kdy pomáhaly při léčbě střevních potíží a akutních nemocí. Užívání minerální 

vody však bylo zpoplatněno až do roku 1687, kdy hrabě Hermann Jakob Czernin povolil 

svým poddaným její bezplatný odběr. Drobný lázeňský provoz započal v Kyselce na konci 

18. století, kdy se hrabě Johann Josef Stiebar věnoval systematickému jímání pramene a 

vývozu minerální vody, v této době zřídil také první výrobnu kameninových láhví v Kyselce. 

Panství Kyselku koupila roku 1829 baronka Antonie von Neuberg, jejíž manžel Wilhelm von 

Neuberg se stal zakladatelem lázní Kyselka, nechal vystavět restauraci, lázeňskou 

kolonádu a altánek nad pramenem. Významným byl rok 1852, kdy Kyselku navštívil řecký 

král Otto I., po němž byl následně pojmenován hlavní pramen – Pramen krále Otty.   

Heinrich von Mattoni, karlovarský vývozce minerální vody, se v polovině 19. století stal 

nájemcem Ottova pramene a v roce 1873 pramen i s přilehlými pozemky koupil od hraběte 

Černína. V témže roce založil firmu Mattoni a věnoval se rozvoji areálu lázní. Na nábřeží řeky 

Ohře nechal vystavět budovy ve stylu romantické architektury, nejprve Jindřichův dvůr, 

Švýcarský dvůr, objekt skladů a později i budovu Vodoléčebného ústavu (obrázek 6). Na 

konci 19. století došlo v Kyselce k velkému rozvoji infrastruktury, stáčírna přešla na 

strojovou výrobu a Kyselka byla napojena na evropskou železniční síť, což umožnilo zvýšit 

vývoz minerální vody a návštěvnost lázní. Kyselka prošla dalšími architektonickými 

přestavbami, tentokrát v historizujících stylech především s vlivem vídeňské 

novorenesance (obrázek 7). Mnoho stávajících staveb bylo přestavěno včetně Jindřichova 

dvora či Mattoniho vily a vznikaly i nové objekty, například vilová čtvrť na levém břehu Ohře. 

Heinrich Mattoni zemřel v květnu 1910 a pro Kyselku to znamenalo postupný úpadek zlaté 

doby lázní. 

V období světových válek nedocházelo k dalšímu rozvoji lázní, ale stále byla snaha o 

udržení stávajícího stavu areálu. Po druhé světové válce byl lázeňský provoz omezován 

výhradně na dětskou léčebnu. Významnější byl provoz stáčírny minerálních vod, která byla 

zestátněna a fungovala jako závod karlovarského podniku Západočeská zřídla. V roce 1989 

došlo k reorganizaci, bývalé Mattoniho závody se přeměnily na akciovou společnost 

Karlovarské minerální vody a lázeňská funkce areálu zanikla. Vlivem nešťastné privatizace 

roku 1992 a dalších nevydařených prodejů došlo k devastaci lázeňského areálu.  
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Na objektech nebyla prováděna pravidelná údržba a budovy s historickou a kulturní 

hodnotou chátraly [1]. 

Od března 2013 jsou budovy a pozemky bývalých lázní Kyselka ve správě společnosti 

Lázně Kyselka o. p. s., která provozuje záchranné, zabezpečovací práce a krom zastavení 

degradace kulturních památek se snaží o obnovu bývalého lázeňského areálu a o jeho 

zpřístupnění veřejnosti. [6] 

 
Obrázek 6 - Areál bývalých městských lázní Kyselka [4] 

 
Obrázek 7 - lázně Kyselka, celkový pohled arch. Fr. Skopalik Wien 1898 [7] 
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Objekt Jindřichova dvora nechal vystavět Heinrich von Mattoni mezi lety 1873-1875, jako 

rozesilatelství stáčené minerální vody. Budova byla postavena ve stylu romantické 

architektury, pro kterou byly typické hrázděné konstrukce (obrázek 8). Na počátku 90. let 

19. století byla provedena přestavba inspirovaná architekturou tzv. Belle Époque, kterou 

navrhl vídeňský architekt Karl Haybäck, představitel Vídeňské secese. Hlavním motivem 

této architektury byla ornamentálnost. V rámci přestavby byla k jihozápadnímu nároží 

přistavěna dominantní věž a hlavní trakt získal současný vzhled s hrázděnými štíty a rizality 

(obrázek 9) [1]. V tomto období objekt sloužil pro mytí a uskladnění skleněných lahví pro 

plnění minerální vodou (obrázek 10) [6]. 

Poslední architektonická úprava Jindřichova dvora proběhla ve 40. letech 20. století, kdy byl 

zrealizován návrh karlovarského stavitele Ing. Heinricha Johanna Vietha. Do přízemí objetu 

byly vestavěny koupelny pro začínající lázeňský provoz a byla přestavěna stávající mycí 

linka. Po druhé světové válce se lázně rozšířily i do prostor prvního nadzemního podlaží a 

v budově byla zřízena dětská dorostová léčebna, jež fungovala až do roku 1989, kdy byl 

lázeňský provoz ukončen. 

 
Obrázek 8 - Jindřichův dvůr před rokem 1884 [4] 

 
Obrázek 9 - Jindřichův dvůr 1898 [7] 

 
Obrázek 10 - Provoz stáčírny [7] 
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1.4 Hydrogeologické poměry oblasti 

Jindřichův dvůr je postaven na břehu řeky Ohře na pomezí oblastí kvartéru a                                         

sasko-durynské oblasti spadající pod krušnohorský pluton.  Geologický útvar na břehu řeky 

se nazývá kvartér a převažují v něm nivní sedimenty složené z hlín, štěrků a písku. 

Krušnohorský pluton tvoří v Kyselce útvar karbon s granitem jako převažující horninou. 

Struktura granitu je drobnozrnitá a v jeho minerálním složení se vyskytuje biotit 

(obrázek 11, 12) [8]. 

Prameny v kyselce jsou slabě mineralizované hydrouhličitano-sodnými kyselinami a mají 

zvýšený obsah fluóru [1]. 

 
Obrázek 11 - Geologická mapa oblasti [9] 

 
Obrázek 12 - Detailní mapa geologických poměrů [8] 
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2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Dvoupodlažní objekt má obě podlaží rozdělena do podélného troj-traktu. Ve středním 

traktu se nachází chodby, uliční trakt 1. NP je členěn na sprchy, koupelny a další prostory 

balneoprovozu a v protějším dvorním traktu 1. NP, směřujícím do svahu, jsou místnosti pro 

skladování lahví (obrázek 16). V 2. NP jsou v obou postranních traktech rozmístěny pokoje 

(obrázek 17) [6].      

Vstup do objektu je na úrovni prvního nadzemního podlaží umožněn ze severní i jižní 

strany, nebo velkým vjezdem pod balkonem v předním průčelí (obrázek 13). Do druhého 

NP lze vystoupat po dřevěném schodišti ve dvorním traktu na severní straně objektu či po 

venkovní dřevěné pavlači z jihu (obrázek 14). Původně bylo přístupné i podkroví, ale 

v dnešní době jsou schody zříceny.  

Konstrukční systém objektu je stěnový, doplněn o sloupy v prvním nadzemním podlaží.  

 
Obrázek 13 - Pohled severozápadní – původní stav 

 
Obrázek 14 - Pohled jižní – původní stav 

 

 
Obrázek 15 - Příčný řez A-A‘ objektem – původní stav 
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Obrázek 16 - Půdorys 1. NP – původní stav 

 
Obrázek 17 - Půdorys 2. NP – původní stav 
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2.1 Základové konstrukce 

Z provedeného průzkumu a datování výstavby do 19. století je předpokládáno, že základy 

objektu tvoří základové pasy z kamenného či smíšeného zdiva na maltu vápennou 

(obrázek 18). Vnitřní sloupy jsou založeny na žulových kvádrech (obrázek 19). Základ není 

izolován proti zemní vlhkosti. Základové konstrukce jsou omezeně přístupné.  

Pod základy objektu je vytvořen systém kanálů pro odvod vody přitékající ze svahu a také 

jako provzdušňovací systém pro odvod vzdušné vlhkosti z objektu (obrázek 20).  

 

 
Obrázek 18 - Základy a odvodňovací kanály 

 
Obrázek 19 - Založení sloupů na žulových kvádrech 

 

 
Obrázek 20 - Příčný řez kanálem 
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2.2 Svislé konstrukce 

Systém svislých konstrukcí tvoří masivní obvodové zdi doplněné o vnitřní stěny a nosné 

sloupy.  

Obvodové stěny 1. NP jsou ze smíšeného zdiva tloušťky od 700 do 1600 mm. Ve skladbě 

se objevují cihly pálené, prvky opracovaného i neopracovaného kamene, pravděpodobně 

z opuky nebo pískovce (obrázek 21). Dispozice interiéru 1. NP je rozdělena vnitřními 

stěnami tloušťky od 150 do 670 mm z cihel pálených tzv. klasického formátu 

290 x 140 x 65 mm (obrázek 22) [10]. U příček, které byly postaveny v rámci pozdějších 

přestaveb Jindřichova dvora, jsou použity cihelné děrované tvarovky (obrázek 23). Střední 

trakt prvního podlaží oddělují nosné žulové sloupy čtvercového průřezu 

260 mm x 260 mm, které přenášejí zatížení z podélných ocelových nosníků. Lokálně jsou 

podpořeny svislými ocelovými prvky (obrázek 24).  

 

               
Obrázek 21 a, b - Smíšené obvodové zdivo 

 
Obrázek 22 - Dělící stěna 1. NP z cihel plných pálených 

 
Obrázek 23 - Dělící stěna 1. NP z děrovaných tvarovek 
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Obrázek 24a, b  - Žulové sloupy 1. NP 

Krom obvodových stěn, které svým složením a tloušťkou odpovídají obvodovým zdím 

1. NP, tvoří svislé prvky 2. NP hrázděná konstrukce (obrázek 25). Vnitřní stěny, dělící podlaží 

do tří podélných traktů a oddělující jednotlivé místnosti, jsou tvořeny dřevěnou 

příhradovou kostrou a výplňovým zdivem z cihel pálených. Tloušťka těchto stěn se 

pohybuje kolem 160 mm včetně omítek. 

Hranolová věž na jihozápadním nároží je taktéž zděná z cihel pálených. Konstrukce 

nárožních rizalitů, středního štítu a hranolové věže, jež výškově vystupují nad úroveň 2. NP, 

jsou hrázděné (obrázek 26, 27).   

Obvodové konstrukce objektu plní nejen nosnou, ale i tepelněizolační funkci. 

     
  Obrázek 25 - Hrázděná konstrukce 2. NP   
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Obrázek 26 - Hrázděná konstrukce rizalitů 

 

 
Obrázek 27 - Hrázděná konstrukce hranolové věže [4] 

 

2.3 Vodorovné konstrukce 

Jindřichův dvůr má dva typy hlavních vodorovných konstrukcí.  

V 1. NP je strop tvořen valenými klenbami do travers. Klenby jsou zhotoveny z cihel 

pálených na maltu vápennou a kladeny tzv. pásovým způsobem [10]. Tloušťka kleneb je 

150 mm s největším rozponem 1030 mm a vzepětím přibližně 100 mm. Traversy 

z ocelových I 240 nosníků jsou uloženy na obvodových zdech a po stranách středního 

traktu je podpírají zdvojené podélné ocelové I 300 nosníky (obrázek 28). Dimenze 

ocelových prvků byly určeny doměřením na místě, v případě ocelových travers byla 

změřena pásnice a dimenze byla dohledána v tabulkách. Na konstrukci stropu 1. NP je 

založena dřevěná hrázděná konstrukce druhého nadzemního podlaží, spodní prahy jsou 

umístěny nad ocelovými traverzami (obrázek 29, 30).  

 
Obrázek 28 - Cihelné valené klenby do travers 

 
Obrázek 29 - Vazné trámy nad ocelovými traverzami 
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Obrázek 30 - Skladba stropní konstrukce 1. NP 

Stropní konstrukci nad druhým nadzemním podlažím tvořil dřevěný trámový strop. Dnes 

je většina konstrukce zřícena, ale z pozůstatků je předpokládána existence trámového 

stropu s rákosovou omítkou, podbitím a záklopem (obrázek 31). Násyp nad záklopem byl 

tvořen škvárou. Stropnice byly kotveny do zdiva pomocí trámových kleští (obrázek 32), což 

zároveň zajišťovalo prostorovou tuhost a stabilitu celé konstrukce.  

Na principu valené klenby byly postaveny i okenní nadpraží v obvodových stěnách 

druhého nadzemního podlaží (obrázek 33b). Nadpraží v prvním podlaží byla řešena 

hromadně pro několik okenních otvorů delším ocelovým překladem složeným z více 

ocelových profilů (obrázek 33a).  

           
Obrázek 31 - Pozůstatky trámového stropu nad 2. NP 

 
Obrázek 32 - Trámové kleště 
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Obrázek 33 a, b - Okenní nadpraží a) 1. NP b) 2. NP 

2.4 Konstrukce zastřešení 

Střecha objektu bývala sedlová, nad rizality a středním štítem doplněna o polovalby. Dnes 

je konstrukce nad většinou prostor Jindřichova dvora zřícená a poslední zachované krovy 

se nacházejí pouze nad rizality a střední štítem (obrázek 34).  

Jedná se o dvoupatrový vaznicový krov se sloupky a příčnými vzpěrami – stojatá stolice. 

Krokve s rozměry 130/150 jsou umístěny v osové vzdálenosti 900 mm, jsou podpírány 

středovými vaznicemi (cca 150/180) a v plných vazbách začepovány do vazného trámu 

(220/270), který tak zachycuje vodorovné reakce. V plných vazbách krovu přenášejí vaznice 

zatížení do svislých sloupků (160/160) upevněných do vazných trámů. Krov je příčně 

zpevněn dolními kleštinami (obrázek 35). Prvky konstrukce jsou namáhány tlakem a 

ohybem.  

Spoje krovových konstrukcí jsou prováděny tesařskými spoji. Krokve jsou ve hřebeni 

spojeny pravděpodobně na ostřih se svorníkem, rozpěry jsou začepovány do krokví a 

vaznice jsou se sloupky spojeny na čep. Dolní kleštiny jsou kampovány do svislých sloupků 

a zajištěny svorníky [10]. 

Střešní krytina bývala z hliníkových šablon Aluryt a dochované polovalbové konstrukce 

rizalitů jsou kryty přírodní břidlicí. Krov nebyl zateplen. 

Koruna hranolové věže v jihozápadním nároží byla tvořena železnou konstrukcí 

s plechovou střešní krytinou. 
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Obrázek 34 - Konstrukce krovu 

 

     
Obrázek 35 a,b  - Statické schéma krovu a) plná vazba b) jalová vazba 

 

2.5 Konstrukce schodiště 

Vertikální komunikaci tvoří vnitřní a venkovní schodiště, která umožňují vstup do druhého 

nadzemního podlaží. 

Vnitřní schodiště se nachází ve dvorním traktu na severní straně Jindřichova dvora. Jedná 

se o dřevěné vřetenové schodiště se schodnicemi, do kterých jsou uloženy zkosené 

schodišťové stupně (obrázek 36). Stupně jsou vysoké přibližně 160 mm a jejich šířka se 

pohybuje od 180 mm do 300 mm, v nejširším místě až 700 mm. Schodnice jsou lokálně 

sepnuty ocelovými táhly. Konstrukce schodiště je uložena na zdivo a střední nosný 

sloupek. V současnosti schodiště nemá zábradlí a schodišťové stupně jsou pokryty 

povrchovou vrstvou z PVC.  
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Obrázek 36 - Vnitřní dřevěné schodiště 

Vnější schodiště je situováno na jižní straně objektu, tvoří přístupovou komunikaci na 

dřevěnou pavlač a pokračuje až do přírodního svahu za objektem. Schodiště je tvořeno z 

kamenných opracovaných stupňů, které jsou uloženy do upraveného rostlého terénu. 

Jedná se o točité schodiště vinoucí se kolem středního kamenného sloupu, který zároveň 

podpírá dřevěnou pavlač (obrázek 37). Kamenné stupně dosahují šířky přes 300 mm a jsou 

vysoké přibližně 180 mm. Schodiště je zakončeno třemi dřevěnými stupni, které propojují 

kamenné schodiště s dřevěnou pavlačí. Kamenné schodiště je opatřeno ocelovým 

zábradlím, které je zprava zabudované do skalnatého podkladu, zleva do kamenného 

středového sloupu a dřevěné konstrukce pavlače.  

           
Obrázek 37 - Vnější kamenné schodiště [6] 
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2.6 Podlahové konstrukce 

Skladbu podlahových konstrukcí ovlivnily četné přestavby objektu. V prvním nadzemním 

podlaží byla původní kamenná podlaha později překryta prostým betonem a keramickou 

dlažbou, která se dochovala pouze v několika místnostech (obrázek 38).  

Druhé nadzemní podlaží má skladbu podlahy vrstvenou z původní dřevěné povrchové 

úpravy, vrstvy prostého betonu a keramické dlažby (obrázek 39). Beton a keramická dlažba 

byly v podlaze vrstveny dokonce dvakrát v průběhu neodborných přestaveb v 70. a 80. 

letech [11]. Stejně jako v prvním podlaží je keramická dlažba dochována minimálně.  

      
Obrázek 38 a, b - Skladba podlah a) 1. NP b) 2. NP 

       

2.7 Výplně otvorů 

Okenní otvory vyplňují dřevěná dvoukřídlá okna s jednoduchým zasklením osazená 

v dřevěných rámech. Okna jsou špaletová s křídly otevíratelnými dovnitř a se vzduchovou 

mezerou přibližně 200 mm. Zasklení některých oken je dále členěno okenními příčlemi.  

Nad okenními křídly jsou obdélníkové nadsvětlíky či nadsvětlíky se špičkou, které jsou 

pevně zasklené. U oken v prvním nadzemním podlaží jsou však i nadsvětlíky otevíratelné 

stejně jako zbytek okna. U vybraných oken se dochovala venkovní zdobená mříž 

(obrázek 39). 

Většina dveřních výplní v interiéru chybí a dochovaly se pouze zárubně. V objektu převažují 

zárubně ocelové (obrázek 42), ale v 1. NP lze najít i dřevěné obložkové (obrázek 40). 

Výjimkou jsou dochované dřevěné dveře vedoucí na konstrukci balkonu (obrázek 43). 

Dveře jsou špaletové se vzduchovou mezerou 200 mm, se skleněnou výplní a 

nadsvětlíkem. Jejich vzhled a provedení odpovídá příslušným okenním otvorům. Pod 

konstrukcí balkonu se v 1. NP nacházejí plechová dvoukřídlá vrata (obrázek 41).  
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Obrázek 39 a, b, c - Okenní výplně a) 1. NP b), c) 2. NP        

       
Obrázek 40 - Dřevěné obložkové zárubně 1. NP 

 
Obrázek 41 - Plechová dvoukřídlá vrata 1. NP

        
Obrázek 42 - Ocelové zárubně 2. NP 

 
Obrázek 43 - Dřevěné špaletové dveře vedoucí na 

balkon 
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2.8 Fasádní prvky a omítky 

Fasádní vápenná omítka bývala dekorativní a doplněna o architektonicky zajímavé 

konstrukce hrázděných štítů. V průběhu přestaveb byla několikrát přemalována.  

Rovinné uliční průčelí objektu opticky dělí kordónová římsa a osmnáct okenních os 

(obrázek 44). U rizalitů je viditelná i hlavní římsa, která v tomto místě odděluje úroveň 2. NP 

od zvýšené konstrukce rizalitů. Na fasádě spodního podlaží je odlišen hladký obklad soklu 

a zbytek omítky je zdoben bosáží, což je plastické vyznačení zdiva (obrázek 45). Vnější 

omítka v patře je hladká. Kolem okenních otvorů je fasáda zdobena plastickou šambránou 

s klenákem ve vrcholu. Okna v druhém nadzemním podlaží zvýrazňuje podokenní římsa 

(obrázek 46).   

Fasáda z východní strany objektu není příliš zdobena. Vápenná omítka je hladká doplněna 

pouze o přiznanou hrázděnou konstrukci rizalitů (obrázek 47). Stejně tak vnější omítka 

v jižním průčelí Jindřichova dvora je jednoduchá hladká, významným prvkem je zde hlavně 

dřevěná pavlač.  

Vnitřní omítky jsou vápenné s nátěrem bílé barvy. Dle účelu využití prostor byly doplněny 

o omyvatelný nátěr či keramické dlaždice (obrázek 48).  

 

 
Obrázek 44 - Uliční průčelí s kordónovou římsou 

 

 
Obrázek 45 - Fasáda s bosáží a šambránou kolem oken 

 
Obrázek 46 - Hladká fasáda 2. NP, okna s podokenní 

římsou 
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Obrázek 47 - Východní jednoduchá fasáda [4] 

 

 
Obrázek 48 - Vnitřní omítka s omyvatelným nátěrem 

2.9 Další konstrukce 

Zajímavými doplňkovými konstrukcemi Jindřichova dvora jsou dřevěný balkon 

(obrázek 49) v uličním průčelí objektu a dřevěná pavlač (obrázek 50), která je přistavěna z 

jihu. 

Dřevěná konstrukce balkonu je zdobena vyřezávanými sloupky a zastřešena polovalbovou 

střechou středního rizalitu. Původně byl balkon podepřen šesti dřevěnými sloupky, které 

byly odstraněny při realizaci širokého vjezdu v místě pod balkonem. Nosnou konstrukcí 

balkonu jsou tedy pouze vazné trámy ve stropě 1. NP, jež jsou vykonzolovány přes 

obvodovou zeď.  

K jižnímu průčelí objektu je přistavěna dřevěná pavlač podporována šesti sloupy. Pavlač je 

otevřená a zastřešena sedlovou střechou. Do výškové úrovně pavlače vede venkovní 

kamenné schodiště, a proto je skrz tyto konstrukce umožněn venkovní vstup přímo do 

druhého nadzemního podlaží. 

    
Obrázek 49 - Dřevěná konstrukce balkonu 

       
                 Obrázek 50 - Dřevěná pavlač 
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3 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU KONSTRUKCÍ 

Nedílnou součástí stavebně technického průzkumu je zhodnocení stávajícího stavu 

konstrukcí. V rámci průzkumu bylo zjištěno mnoho poruch a vad, které ohrožují statickou 

stabilitu objektu či omezují jeho bezpečné a účelové užívání (obrázek 51, 52, 53, 54). 

Z těchto důvodů je nutné navrhnout vhodné způsoby sanace poruch a odstranění vad.  

K většině poruch došlo vlivem nesprávného užívání objektu, neodborných a četných 

přestaveb a nedostatečné údržby. Stavba několik let chátrala. Hlavní příčinou současného 

stavu je zvýšená vlhkost celého objektu, jejímž zdrojem je voda přitékající ze svahů a po 

zřícení střešní konstrukce i voda srážková.  

Kromě odstranění zmíněných poruch a vad, bude nutné v objektu provést zavedení a 

obnovu elektroinstalací, vodovodu, kanalizace a vytápění.   

 
 

 

 
Obrázek 51 - Pohled a) SZ b) SV – se zakreslením poruch 
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Obrázek 52 - Pohled J se zakreslením poruch 

 

 

 
Obrázek 53 - Půdorys 1. NP se zakreslením poruch 
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Obrázek 54 - Půdorys 2. NP se zakreslením poruch 

3.1 Základové konstrukce 

Poruchy základových konstrukcí se většinou projevují trhlinami a nadměrnou deformací 

vrchní stavby [10]. Vzhledem k tomu, že na svislých ani vodorovných konstrukcích nebyly 

poruchy tohoto typu zjištěny, lze předpokládat založení v nezámrzné hloubce 

s dostatečnou únosností základové spáry.  

3.2 Svislé konstrukce 

Rizikovým místem obvodových konstrukcí, jež může omezovat odolnost proti degradaci, 

je smíšené zdivo, u kterého nelze dodržet řádnou vazbu zdiva. V místech mezi kamennými 

a cihelnými prvky může v kombinaci s dalšími vlivy docházet k poruchám a snížení 

únosnosti zdiva. Obvodové konstrukce Jindřichova dvora jsou značně poznamenány 

působením vlhkosti. V místech soklu je patrná vzlínající vlhkost (obrázek 56), na 

obvodových stěnách jsou pozůstatky působení srážkové vody, dalších povětrnostních 

vlivů a náletových dřevin (obrázek 57). Východní strana objektu je narušena proudem 

přitékající vody ze svahu. Došlo k opadání omítek, vydrolování spojovací malty a rozpadu 

zdících prvků (obrázek 55). Díky porušeným či zcela chybějícím omítkám dochází v 

důsledku hnaných dešťů k pronikání vlhkosti do stále větší hloubky zdiva obvodových 

konstrukcí. To vše může snížit únosnost konstrukce. 
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Vnitřní stěny prvního nadzemního podlaží jsou taktéž značně navlhlé, dochází k rozpadu 

spojovací hmoty a oddělování zdících prvků. U žulových sloupů není patrné žádné 

porušení. 

 
Obrázek 55 - Opadaná omítka, rozpad spojovací malty 

a zdících prvků 

 
Obrázek 56 - Vzlínající vlhkost na obvodové zdi 

 
Obrázek 57 - Náletové dřeviny a rozpad hrázděných 

prvků, rok 2014

Hrázděné konstrukce v 2. NP jsou ze svislých konstrukcí porušeny nejvíce (obrázek 58). 

V průběhu užívání objektu za účelem balneoprovozu, docházelo k nedostatečnému 

odvádění vlhkosti z objektu a postupnému vlhnutí prvků. Tímto způsoben byly narušeny 

dřevěné nosné části hrázděné konstrukce a vzhledem ke špatné údržbě během mnoha let 

došlo k její značné degradaci. Dřevokazné procesy způsobily hnilobu a následnou 

deformaci prvků, uvolnění spojů a v některých částech rozpad, více k degradačním 

procesům v kapitole 5.3. V důsledku degradace a ztráty únosnosti dřevěné hrázděné 

kostry, došlo k zatížení vyzdívek a jejich následnému zhroucení. Po kolapsu zastřešení byl 

celý proces podpořen srážkovou vodou. 

          
Obrázek 58 - Degradace dřevěné hrázděné konstrukce a poruchy výplňového zdiva 
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3.3 Vodorovné konstrukce 

Cihelné valené klenby do travers jsou staticky neurčité konstrukce, k jejichž porušení 

dochází posunem podpor nebo při změně na staticky určitou konstrukci vznikem kloubů. 

Klouby vznikají v místech drcení zdících prvků nebo vytváření tahových trhlin [10].  U kleneb, 

které tvoří nosnou konstrukci nad prvním nadzemním podlažím, nejsou viditelné žádné 

trhliny ani nedochází k drcení zdiva. Vzhledem ke zvýšené vlhkosti jsou pozorovány tzv. 

nevýznamné poruchy a vady. Došlo k opadání omítek a lokálnímu narušení výplně spár. 

Tyto nedostatky budou zednicky opraveny. Maltové spáry budou proškrábnuty, začištěny 

a znovu vyplněny maltou, porušené zdicí prvky v případě potřeby nahrazeny. 

Vliv na únosnost valených kleneb do travers může mít koroze ocelových travers i ocelových 

I nosníků, které roznášejí zatížení do obvodových stěn a vnitřních žulových sloupů 

(obrázek 59). Koroze způsobuje oslabení průřezu, omezuje spolupůsobení prvků, a tím 

snižuje jejich únosnost. Další vadou, která může mít vliv na stabilitu kleneb, je nadměrné 

vrstvení podlah při neodborných přestavbách a zvětšování tak stálého zatížení konstrukcí.  

Dřevěné trámy založené na valených klenbách jsou degradovány vlivem vlhkosti a 

dřevokazných procesů. Tzv. hnědá hniloba je způsobena působením dřevokazných hub 

rozkládající celulózu, mezi které patří například dřevomorka domácí. Tento způsob 

degradace se projevuje kostkovitým rozpadem dřeva, praskáním a postupným 

hnědnutím.  

   
Obrázek 59 - Opadané omítky a koroze ocelových prvků 

Většina stropů druhého nadzemního podlaží a na ně navazujícího krovu se nedochovala. 

Vzhledem k rozpadu hrázděné konstrukce došlo k jejich kolapsu. Pozůstatky trámového 

stropu jsou pouze v místech hrázděných rizalitů. I zde má vlhkost za následek opadání 

omítek, degradaci dřeva, vznik hniloby, plísní a pravděpodobně i přítomnost dřevokazných 

hub (obrázek 60).  
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U okenních a dveřních překladů jsou viditelné již zmiňované vady a poruchy. Dále u 

cihelných překladů dochází ke drolení spojovací malty, ocelové překlady jsou napadeny 

korozí.  

 
Obrázek 60 - Hniloba trámového stropu 2. NP 

3.4 Konstrukce zastřešení 

Jak již bylo zmíněno v podkapitole 3.3 krov se nad většinou objektu nedochoval, došlo 

k jeho kolapsu po degradaci dřevěné hrázděné konstrukce. Zbytky krovových konstrukcí 

lze pozorovat nad třemi rizality.  

Způsob porušení krovů dokazuje, že příčinou degradace byla vnitřní vlhkost a zatékající 

voda skrz porušenou střešní krytinu.  Nejvíce porušené prvky krovu jsou vazné trámy, dolní 

kleštiny a spodní části krokví (obrázek 61), horní části krovů jsou zachované. Voda vyvolala 

dřevokazné procesy, hnilobu a pravděpodobně i napadení dřevokaznými houbami. 

Pozorovat lze změnu barvy, plísně a řasy. Spoje v těchto místech jsou narušené, došlo ke 

korozi a uvolnění svorníků.  Na prvcích, které jsou po kolapsu okolních střešních konstrukcí 

vystaveny vnějším vlivům, dochází dále k degradačním procesům. 

Objekt byl v místech chybějících krovů provizorně zastřešen, aby bylo omezeno další 

porušování vlivem povětrnostních vlivů a srážek. Zachované krovy byly podepřeny 

dřevěnými kůly. V současné době probíhají restaurátorské práce na koruně hranolové 

věže.  

      
Obrázek 61 - Degradace spodních částí krokevní soustavy 
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3.5 Konstrukce schodiště 

Vnitřní schodiště nevykazuje žádné známky statického porušení. Významným 

nedostatkem je chybějící schodišťové zábradlí, které je třeba obnovit.  V rámci oprav by 

bylo vhodné opatřit schodiště novým nátěrem.  

Venkovní kamenné schodiště je již značně opotřebované, porostlé mechem a došlo 

k lokálnímu odlomení hran schodišťových stupňů. Současné ocelové zábradlí je napadeno 

korozí a nesplňuje bezpečnostní požadavky.  

3.6 Podlahové konstrukce 

Povrchové úpravy podlahových konstrukcí ve většině objektu chybí a pochůzná je nyní 

betonová vrstva. V několika místnostech však zůstala původní keramická dlažba, jejíž 

povrch je působením vlhkosti zbarven a napaden řasami.   

3.7 Výplně otvorů 

Dřevěné okenní rámy jsou poškozeny vlivem zmiňované vlhkosti a nedostatečné údržby. 

Bílá barva se loupe a dřevo je ztrouchnivělé (obrázek 62). Skleněné výplně jsou vinou 

vandalismu značně poškozené a někde zcela chybí. Jeden okenní otvor levého rizalitu je 

zcela bez okenní výplně, toto místo je provizorně podepřeno výdřevou.  

U ocelových dveřních zárubní v interiérech je viditelná odlupující se barva a celkem vysoký 

stupeň koroze (obrázek 63). Dřevěné dveře vedoucí na konstrukci balkonu jsou 

ztrouchnivělé, s odlupující se barvou a poškozeným zasklením.

                       
Obrázek 62 - Odlupující se povrchová úprava oken 

           
            Obrázek 63 - Koroze ocelových zárubní 
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3.8 Fasádní prvky a omítky 

Vnější omítky jsou vlivem povětrnostních vlivů, srážkové vody a náletových dřevin značně 

opadané. Kordónová římsa je na mnoha místech zřícena (obrázek 64), stejně jako 

podokenní římsy oken 2. NP. Dekorativní prvky kolem oken jsou poškozeny, plastické prvky 

fasády opadaly. 

Vnitřní omítky se loupou i s nátěrem. Na zdech jsou patrné vlhké mapy a vzlínající vlhkost 

provází vznik plísní a řas (obrázek 65). Na stávajících keramických obkladech se taktéž tvoří 

plísně a rostou řasy.   

 
Obrázek 64 - Degradace kordónové římsy 

         
Obrázek 65 - Vliv vlhkosti na vnitřní omítky 
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3.9 Další konstrukce 

Dřevěné konstrukce balkonu a jižní pavlače jsou jako zbytek objektu poznamenány 

vlhkostí a nedostatečnou údržbou. Původní hnědo červený nátěr se loupe a dřevo 

trouchniví. Zajímavé řezbářské práce ztrácí svou dekorativní funkci. Dřevěná pavlač se 

v současnosti rekonstruuje a není přístupná.   

3.10 Shrnutí poruch a jejich příčin 

Jindřichův dvůr zůstal po privatizaci prázdný, dlouhou dobu chátral a přišel o mnoho 

památkově hodnotných prvků. Díky nedostatečné údržbě se stav vad, které byly 

způsobeny neodbornými přestavbami a nevhodným užíváním v minulosti, dále zhoršoval. 

Působením povětrnostních vlivů, srážkové vody a vandalismu se na objektu objevily 

závažné poruchy.  

Většinu zásadních poruch způsobila vlhkost, která nebyla dostatečně odváděna z objektu 

a pronikala skrz poškozenou střešní krytinu. Po degradaci hrázděné konstrukce a kolapsu 

střechy měla devastační vliv srážková voda, která do objektu dlouhodobě zatékala a 

způsobila degradaci všech konstrukcí 2. NP.    

Přítomnost vlhkosti má vliv i na stav ostatních dřevěných konstrukcí. Dřevo oken, 

konstrukce balkonu či pavlače je napadeno hnilobou. Povrchové úpravy, nátěry a omítky 

se loupou, nášlapné vrstvy podlah se dochovaly jen výjimečně. Konstrukce jsou napadeny 

plísněmi a porostlé řasou.  

V současnosti je objekt provizorně zastřešen, pracuje se na zastavení probíhající 

degradace a obnově historicky významné památky.  
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4 PŘEDPOKLAD BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU 

Záměrem obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka je oživit komplex bývalých 

městských lázní (obrázek 66) a zatraktivnit místo tak, aby po uvedení do provozu bylo 

schopno samostatného udržitelného rozvoje. Areál by měl cílit na víkendové pobyty i 

týdenní rodinné dovolené, měl by poskytnout vhodné prostředí pro organizaci pracovních 

školení či pořádání svateb. Služby by měly být zaměřeny i na velké množství projíždějících 

vodáků a cyklistů. 

V objektech na nábřeží by měla vzniknout ubytovna pro vodáky a hotelový komplex 

s hlavní budovou v objektu Vily Vilemínky. Zbylé objekty by měly nabídnout doplňkové 

hotelové služby jako je posilovna, dětský svět či galerie.   

Návrh na budoucí užívání Jindřichova dvora počítá s využitím 2. NP jako další ubytovací 

kapacity. Měly by zde vzniknout menší hotelové pokoje. Prostory 1. NP by měly být 

rozděleny na tři samostatné celky. V jižních prostorách nejblíže k hranolové věži by mělo 

vzniknout infocentrum, ve střední částí 1. NP by se měla nacházet galerie a krajní severní 

část by měl tvořit dětský svět.  

Dosažení těchto vizí musí předcházet důkladné stavební úpravy, které musí vzhledem 

k památkové ochraně budov splňovat požadavky památkové péče.  

 
Obrázek 66 - Vizualizace budoucí podoby areálu [4]



 

Vlhkost  
 

40 

5 VLHKOST 

Hlavním nedostatkem objektu je zvýšená vlhkost, která způsobuje vznik poruch a souvisí s 

rozvojem dalších degradačních procesů, jako je biokoroze či rozpouštění solí. Pro účinný 

návrh sanačního opatření je nutné znát krom druhu konstrukce, materiálu a jeho vlastností 

také způsob porušení, zdroje vlhkosti či podmínky pro využití konkrétních sanačních 

metod. V kapitole zabývající se vlhkostí bylo čerpáno z literatury [10, 12, 13] a zmiňovaných 

norem.  

5.1 Zdroje vlhkosti obecně 

Vlhkost je v konstrukci obsažena ve formě vodní páry nebo kapaliny a její množství závisí 

na teplotě, vlhkosti vzduchu, pórovitosti materiálu či obsahu hydroskopických solí. 

Transport vlhkosti probíhá na principu difúze při transportu vodní páry a kapilárního vedení 

v případě kapaliny. Na rozšiřování vlhkosti v konstrukci mají zásadní vliv i doprovodné jevy 

jako jsou fázové změny či absorpce vody na stěnách pórovitého systému. Zvýšená vlhkost 

v objektu může mít tři základní zdroje: atmosférickou vodu, podpovrchovou vodu a vnitřní 

provozní vlhkost.  

Atmosférickou složku tvoří převážně voda srážková, která se do kontaktu s konstrukcí 

dostává vlivem větru, jako voda odstřikující, proniká komínem nebo smáčí povrch 

konstrukce odkapáváním z oken či říms. Voda hnaná větrem je riziková především pro 

neomítnuté konstrukce, u kterých tlak vody může rozšiřovat trhliny a zvyšovat propustnost 

materiálu. Místa náchylná na odstřikující vodu jsou hlavně oblasti soklů a v případě, že 

nejsou komínová tělesa zastřešena komínovým nástavcem proniká voda i po stěnách 

komínu a způsobuje navlhání okolního zdiva (obrázek 67. 1). 

Podpovrchová voda, tedy voda vázaná v pórovité struktuře základové zeminy, proniká do 

konstrukce kapilárním vzlínáním. V případě chybějící nebo porušené hydroizolace dochází 

k difúzi vodní páry do konstrukce základového zdiva, kondenzaci a následnému 

kapilárnímu vzlínání zdivem směrem vzhůru (obrázek 67. 2). Vlivem vysoké hladiny 

podzemní vody či vody přitékající ze svahů může být konstrukce namáhána také 

hydrostatickým tlakem (obrázek 67. 4). 

Vnitřní vlhkost produkovaná lidmi a jejich činností je zesilována nevhodným režimem 

vytápění, větrání, případně lokálními zdroji vlhkosti. Změnou tepelně vlhkostních 

podmínek v interiéru a povětrnostních vlivů v exteriéru dochází ke kondenzaci vodní páry 



 

Vlhkost  
 

41 

 

na chladném vnitřním povrchu konstrukce.  Zkondenzovaná vlhkost je nejvíce patrná 

v místech tepelných mostů, tedy hlavně u oken, dveří atd. (obrázek 67. 3).  

Další příčiny zvýšeného obsahu vlhkosti v konstrukci mohou souviset s vlastnostmi 

materiálu. Zásadní je obsah solí s hydroskopickými vlastnostmi, tedy se schopností vázat 

vodu. Tyto látky pak velmi snadno přijímají vlhkost z okolního vzduchu (obrázek 67. 5). 

S materiálem souvisí i tzv. adsorpce, tedy schopnost vázat na svém povrchu vodní páru 

(obrázek 67. 6).  

Vlhkost může být i technologicky zabudovaná, tedy vnesena ve stavebním materiálu při 

realizaci stavby (obrázek 67. 7), může pronikat do objektu v důsledku poškození sanitárních 

instalací či porušení a absenci střešní krytiny, okapů i dešťových svodů [10,12]. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3, zdrojů vlhkosti v objektu Jindřichova dvora je několik. 

Vzlínající vlhkost, hydrostatický tlak vody přitékající ze svahu, nesprávné užívání objektu a 

velká produkce vnitřní vlhkosti. Devastační vliv měla srážková voda současně s porušenou 

konstrukcí střechy a dešťových svodů.  

 

Obrázek 67 - Zdroje zvýšené vlhkosti [10] 
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5.2 Průzkum vlhkosti 

Vhodnému návrhu sanačních metod musí předcházet podrobný vlhkostní průzkum 

stanovující příčiny a množství vlhkosti, mechanizmy jejího transportu, obsah solí a 

hydrogeologické podmínky v okolí stavby.  

Dle způsobu odběru vzorků dělí norma ČSN P 73 0610 - Hydroizolace staveb – Sanace 

vlhkého zdiva – Základní ustanovení metody průzkumu na destruktivní a nedestruktivní. 

V rámci destruktivního průzkumu vlhkosti dochází k odběru vzorků stavebních materiálů 

především cihel, stavebního kamene a zdící malty. Vzorky se odebírají z hloubky 

minimálně 100 mm pod povrchem zdiva pomocí trubkového sekáče a elektrické vrtačky. 

Dále jsou laboratorně zkoumány tzv. gravimetrickou (vážkovou) metodou, která 

porovnává hmotnost vlhkého a vysušeného vzorku, a lze tak na jejím základě stanovit 

hmotnostní vlhkost materiálu. Destruktivně je prováděn i průzkum salinity konstrukce 

přednostně ze zdící malty v ložných spárách. Tyto vzorky jsou následně taktéž 

zpracovávány v laboratoři, kde je prováděna analýza salinity hmotnostními a titračními 

metodami, iontovou chromatografií či spektrometrií.  

Nedestruktivní metody průzkumu vlhkosti se provádějí pomocí elektrických měřících 

přístrojů. Nejspolehlivější jsou kapacitní a odporová metoda měření, pro rychlé orientační 

stanovení vlhkosti se však dá použít i příložný vlhkoměr.  

Při stanovování hydrogeologických podmínek v okolí stavby se vychází z geologických 

map, dřívějších průzkumů nebo jsou provedeny nové průzkumné sondy kolem 

obvodových stěn a v okolí budovy [12].  

V rámci bakalářské práce nebyl detailní laboratorní průzkum vlhkosti proveden, všechny 

parametry byly hodnoceny pouze vizuálně. 

5.3 Vliv vlhkosti na stavební materiál 

Vlhkost má negativní vliv na estetickou, tepelně technickou a statickou funkci celé 

konstrukce. Tyto funkce jsou porušovány v souvislosti s působením vlhkosti na jednotlivé 

materiály. Dochází ke změnám jejich mechanických, fyzikálních, chemických či 

mineralogických vlastností. Mnoho z těchto změn způsobuje přímo sama vlhkost, podíl má 

však i biokoroze či rozpuštěné soli v materiálu, k jejichž vzniku vlhkost napomáhá. 
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5.3.1 Vliv vlhkosti na zdivo 

U zdiva je posuzován vliv vlhkosti nejen na zdící prvek, ale i na spojovací materiál. Je 

dokázáno, že vlhkost snižuje pevnost zdiva v tlaku a modul pružnosti, což může vést 

k nadměrným deformacím.  

Na mechanicko-fyzikální vlastnosti zdiva mají vliv i chemické a fyzikální degradační 

procesy způsobené reakcemi rozpuštěných solí. Nejčastěji dochází k poruchám vlivem 

rozpuštěných síranů, chloridů či dusičnanů, které v materiálu buď krystalizují nebo 

probíhá jejich hydratace. Zdrojem solí bývá stavební materiál, základová zemina a okolní 

terén, ovzduší či biologické procesy. V případě, že je degradace způsobena krystalizací, 

dochází k vypařování vody, zvyšování koncentrace solí a po nasycení roztoku ke 

krystalizaci. Pokud probíhá krystalizace na povrchu materiálu, vznikají tzv. výkvěty a výluhy 

solí. Výluhy jsou pevně spojeny s podkladem, zatímco výkvěty se dají lehce odstranit, obě 

varianty způsobují bílé povlaky narušující fasádní omítku, nemají však primární vliv na 

degradaci stavebního materiálu. Krystaly vznikající uvnitř materiálu jsou s ohledem na 

pevnost materiálu závažnější. Krystaly zvětšují svůj objem, vytvářejí tlak na stěny pórů a 

mohou přispívat k destrukci struktury. Druhým degradačním procesem je hydratace solí, 

kdy jsou soli rozpustné ve vodě schopny vázat molekuly vody. Nejenže se vlivem těchto 

reakcí rozkládají původně nerozpustné složky materiálu, ale hydráty také výrazně zvětšují 

objem, vytvářejí tlak a po překročení pevnosti materiálu může dojít k mechanickému 

poškození a vzniku trhlin [12].  

V souvislosti s vlhkostí je zdivo namáháno také biologickou degradaci tzv. biokorozí, která 

se projevuje fyzikálním a biochemickým působením organizmů. Mezi hlavní škůdce 

způsobující poškození omítek a zdiva patří plísně, sinice, řasy, mechy, lišejníky i vyšší 

rostliny. Ideální podmínky pro vznik plísní jsou při relativní vlhkosti nad 90 %, minimálně 

však 60 % a teplotě od 15 °C do 30 °C. Plísně nejenže narušují pevnost materiálu, ale 

zhoršují také kvalitu vnitřního prostředí stavby. Sinice a řasy se objevují na místech 

s dostatečným přísunem světla a nejsou náročné na množství vlhkosti. Naopak mechy 

k růstu světlo nepotřebují a vyskytují se převážně na stinných místech objektu. Ideální je 

pórovitá struktura vápenných omítek a malt, která umožňuje dostatečný přísun vlhkosti a 

živin. Tyto bioorganismy tvoří zelené až namodralé povlaky na povrchu i v pórech materiálu 

a narušují konstrukci především biochemickými procesy. Plísně, sinice, řasy, mechy i 

lišejníky produkují organické kyseliny, jež způsobují demineralizaci a rozklad stavebních  
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materiálů. Vyšší rostliny způsobují poruchy hlavně fyzikálním působením, kdy kořenový 

systém proniká pod tlakem do pojivových materiálů, malty a omítky [10, 12]. 

Zděné konstrukce vystavené trvalému působení vlhkosti degradují hlavně rozpadem 

zdících prvků a malty ve spárách. Dochází k uvolňování zdících prvků, omezení 

spolupůsobení, snížení únosnosti a ztrátě statické funkce konstrukce [10]. Tyto poruchy 

jsou patrné i na zděných částech objektu Jindřichova dvora a blíže jsou popsány 

v kapitole 3.  

5.3.2 Vliv vlhkosti na dřevo 

Dřevo, jakožto materiál s převládajícím obsahem organických látek, je poškozováno 

vlhkostí hlavně prostřednictvím biodegradačních procesů. Biologičtí škůdci potřebují ke 

svému životu ale také dostatek kyslíku, tepla a živin. Škůdce dělíme na organismy, které 

nemají vliv na pevnost materiálu a na organismy, které svým působením pevnost 

materiálu značně snižují.  

Plísně a dřevozbarvující houby patří mezi škůdce, jež nepříznivě zabarvují povrch dřeva do 

modré, zelené či žluté barvy, varují tak před zvýšeným množstvím vlhkosti, ale neovlivňují 

pevnostní vlastnosti materiálu. Plísně také, jak už bylo zmíněno, znehodnocují kvalitu 

vnitřního prostředí a mohou mít toxinogenní či karcinogenní účinky.  

Druhou skupinou škůdců jsou dřevokazné houby, případně dřevokazný hmyz. Tyto 

organismy degradují strukturu dřeva a snižují jeho pevnost. Dřevokazné houby lze dále 

rozdělit dle složky dřeva, kterou napadají. Mezi houby rozkládající celulózu patří například 

dřevomorka domácí, pornatka oparová nebo trámovka jedlová. Tyto houby způsobují 

tzv. hnědou hnilobu, která se projevuje kostkovitým rozpadem dřeva, praskáním a 

postupným hnědnutím (obrázek 69, 70). Ligninovorní houby například václavka či 

trudnatec, jež naopak rozkládají především lignin, jsou původci tzv. bílé hniloby. Tento 

způsob degradace u nás není příliš častý, ale projevuje se vznikem děr, dutin a světlých 

pruhů. Struktura dřeva jinak zůstává původní. Pro přítomnost dřevokazných hub je ideální 

vlhkost dřeva kolem 30 % – 40 % [10, 13]. 

Snížení mechanických a fyzikálních vlastností dřeva způsobuje taktéž dřevokazný hmyz, 

pro jehož přítomnost se vlhkost dřeva pohybuje optimálně kolem 12 % až 18 %. Ve dřevě 

jsou přítomní hlavně tesaříci či červotoči, jež kladou vajíčka a následně vylíhnuté larvy  
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vytváří ve struktuře dřeva chodbičky. Přítomnost dřevokazného hmyzu potvrzují výletové 

otvory na povrchu dřevných prvků, jejichž tvar a velikost se liší dle druhu brouka 

(obrázek 68) [13]. 

Téměř fatální degradace dřevěných konstrukcí Jindřichova dvora, blíže popsána 

v kapitole 3, je způsobena především dřevokaznými houbami. Došlo ke kolapsu většiny 

dřevěných konstrukcí, na zachovaných částech jsou viditelné následky působení hnědé 

hniloby, dřevo je popraskané a zabarvené do hněda. Dále je také porostlé plísněmi a 

lišejníky. Vzhledem ke stupni poškození dřevěných prvků musí být konstrukce kompletně 

nahrazeny, a bakalářská práce se proto již dále nezabývá návrhem sanačních opatření 

dřevěných trámových stropů a krovů. 

 
Obrázek 68 - Dřevo napadené 

červotočem [14] 

 
Obrázek 69 - Počáteční fáze 

hnědé hniloby [15] 

 
Obrázek 70 - Rozklad dřeva [15]
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5.4 Metody sanace vlhkosti zdiva 

Pro účinné snížení vlhkosti v konstrukcích, dosažení vhodných tepelněizolačních vlastností 

stavebních materiálů a vlhkostních podmínek v interiéru lze využít mnoha metod sanací. 

Jedná se hydroizolační, vysušovací a stavební opatření, která norma ČSN P 73 0610 - 

Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení dělí na přímé, nepřímé 

a doplňkové. K dosažení účinné a spolehlivé sanace vlhkého zdiva se zpravidla využívá 

kombinace jednotlivých metod tvořící komplexní sanační systém. Ten je volen 

individuálně s přihlédnutím na míru vlhkosti, obsah solí, geologické poměry v okolí stavby, 

budoucí využití objektu či typ konstrukce.  

Mezi přímé metody sanace vlhkosti, které mají bránit pronikání a šíření vlhkosti v konstrukci, 

patří tzv. mechanické, chemické, elektroosmotické či vzduchoizolační metody. Nepřímé 

metody zahrnují opatření snižující převážně hydrofyzikální namáhání stavby. Jedná se 

například o odvodnění základových konstrukcí drenážním systémem, přizpůsobení terénu 

v okolí objektu, úpravu vnitřního prostředí stavby, způsob větrání a změnu 

hydrogeologických vlastností základové půdy. Doplňkové metody kompletující sanační 

systém se týkají především vhodné úpravy povrchů konstrukcí. Aplikují se různé 

impregnační nátěry, nátěry jako prevence biokoroze či sanační omítky [12]. 

5.4.1 Mechanické metody sanace 

Princip mechanické sanační metody spočívá v dodatečném vkládání hydroizolace ve 

formě pásů, desek nebo fólií do stávajícího zdiva. Vkládání je prováděno do probouraných 

otvorů, proříznuté ložné spáry nebo zarážením desek. Tyto metody jsou z dlouhodobého 

hlediska nejspolehlivější, ale při jejich provádění dochází k narušení stávající konstrukce, a 

proto je není možné využít při rekonstrukci památkově chráněných objektů [10]. 

Provádění hydroizolace do probouraných otvorů (obrázek 71, 72) předchází odstranění 

omítek a vybourání otvorů v mocnosti 2 až 4 cihelných vrstev o šířce od 0,9 do 1,5 m. Mezi 

otvory je ponechán pilíř minimální šířky 0,6 m, k jehož odstranění dochází až v druhé fázi 

sanace. Obnažená vrstva zdiva je očištěna a následně pokryta vrstvou cementové malty, 

na níž je po zatvrdnutí položena hydroizolační vrstva ve formě PE fólie či modifikovaných 

asfaltových pásů. V prostoru nad dodatečnou izolací je provedena nová vyzdívka z cihel 

[10, 12]. 
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Obrázek 71 - Schéma sanace vlhkosti zdiva probouráním otvorů [10] 

 
Obrázek 72 - Sanace vlhkosti zdiva probouráním otvorů [16] 

Další mechanickou metodou sanace je vkládání hydroizolace do proříznuté ložné spáry. 

Spáru ve stávající konstrukci je možné vytvořit ručně nebo strojově, s využitím řetězové pily 

(obrázek 73) a pily s diamantovým lanem (obrázek 74). Nejprve jé nutné odstranit omítku 

v místě plánované spáry a zkontrolovat její pravidelnost. Po proříznutí je drážka očištěna, 

je do ní vložena hydroizolace vyšší pevnosti a upevněna plastovými klíny. Prořezávání a 

vkládání probíhá po úsecích dlouhých přibližně 1 m s překrytím hydroizolačních pásů 

minimálně 10 cm. Po dokončení je mezera mezi stabilizačními klíny vyplněna pod tlakem 

přiváděnou cementovou maltou s plastifikátory. 

 
Obrázek 73 - Podřezání zdiva řetězovou pilou [16] 

 
Obrázek 74 - Podřezání zdiva diamantovým lanem [16] 
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Průběžná spára je nutným předpokladem také pro využití zarážených desek (obrázek 75). 

Tato metoda využívá profilované nerezové plechy tloušťky 1,5 mm, které jsou do zdi 

zatlačovány pneumatickým kladivem. Plechy jsou spojovány překrytím či pomocí 

zámkového spoje. Takto lze sanovat stěny z jedné strany až do tloušťky 1 m [10, 12]. 

 
Obrázek 75 - Zarážení ocelových plechů [16] 

 

5.4.2 Chemické metody sanace 

Další technologií, která je využívaná k sanaci vlhkosti, je chemická hydroizolace. Principem 

této metody je napouštění pórovité struktury zdiva injektážním prostředkem, který vytváří 

dodatečnou izolační vrstvu, přerušuje kapilární vzlínání, snižuje nasákavost materiálu a 

zabraňuje tedy transportu vlhkosti v konstrukci. Dle způsobu aplikace prostředku do zdiva 

rozlišujeme infuzi beztlakovou, beztlakovou s hydrostatickým přetlakem a tlakovou 

injektáž.  

Při sanaci injektážní metodou dochází k provedení soustavy vrtů o průměrech 10 až 

40 mm, které jsou plněny účinnou látkou (obrázek 76). Využití zmiňovaných aplikačních 

metod závisí nejen na míře zavlhnutí konstrukce, ale také na druhu injektážního 

prostředku. Existují tři základní druhy látek, které vytvářejí chemickou clonu v zavlhlém 

zdivu. Jedná se o látky utěsňující, které v přítomnosti stavebních materiálů reagují za 

vzniku vodonerozpustných sloučenin, hydrofobizační, jež zvyšují hydrofobizaci pórovité 

struktury materiálů, a o látky kombinované. Pro beztlakovou infuzi, kdy se látka dostává do 

zdiva pouze díky kapilární nasákavosti materiálu, se používají nízkovizkozní látky jako jsou 

hydrofobizační silikáty či silany. Na podobném principu funguje i beztlaková injektáž 

s hydrostatickým přetlakem. Krom kapilární nasákavosti materiálu je vpravování účinné 

látky podpořeno i hydrostatickým přetlakem, který vzniká rozdílnou výškovou úrovní mezi  
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injektážním vrtem a nádobou s látkou. Posledním způsobem, jakým lze vytvářet 

chemickou clonu ve zdivu, je tlaková injektáž, při které je prostředek přiváděn pomocí 

tlakového čerpadla. Tento způsob je vhodný pro sanaci silně zavlhlého zdiva za použití 

utěsňovacích prostředků jako jsou například polyuretanové či epoxidové pryskyřice. 

Využití chemické metody sanace je v porovnání s mechanickými metodami šetrnějším 

způsobem zásahu do stávajícího zdiva, ale i tak injektážní vrty oslabují nosné konstrukce a 

je nutné provést jejich statické posouzení. Výhodou chemické metody je variabilita použití 

a poměrně rychlá a jednoduchá aplikace. Je však třeba říci, že ji lze použít pouze jako 

ochranu proti vzlínající vlhkosti, není schopna odolávat tlakovým vodám [10, 12]. 

         
Obrázek 76 - Injektáž zdiva [17] 

5.4.3 Elektroosmotické metody sanace 

Vysušování zdiva elektroosmotickými metodami využívá k potlačení procesu vzlínání 

potenciál stejnosměrného elektrického proudu.  

V současné době je nejvíce používanou elektroosmotickou metodou tzv. aktivní 

elektroosmóza. Tato metoda funguje díky vzniku elektrického potenciálu proudění při 

kapilární elevaci vlhkosti v pórovitém materiálu. Při sanaci jsou instalovány elektrody do 

zdiva a základové zeminy. Díky kladné elektrodě ve zdivu a záporné v zemině vzniká ve 

vlhké konstrukci elektrické pole působící v proti směru vzlínající vlhkosti (obrázek 77, 78). 

Tímto způsobem je vlhkost včetně solí zatlačována do země a je dosaženo účinného 

vysušování. 

Elektroosmotické metody sanace lze využít u všech materiálů s pórovitou strukturou. Za 

další výhodu lze považovat také fakt, že díky zatlačování vlhkosti včetně solí, se soli 

neukládají ve struktuře zdiva a nevznikají tak výkvěty na jeho povrchu. Při návrhu je však 

nutné brát v úvahu, že elektroosmóza je nevhodná pro oblasti s podpovrchovou vodou 

bohatou na minerály, nedá se využít u konstrukcí s ocelovými prvky a není možné takto 

chránit objekt proti tlakové vodě. 
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Obrázek 77 - Princip aktivní elektroosmózy [18] 

 
Obrázek 78 - Kladná pásová elektroda [18] 

 

5.4.4 Vzduchově izolační metody sanace 

Sanace zvýšené vlhkosti vzduchově izolačními metodami funguje na principu odvádění 

vlhkosti proudícím vzduchem. Vzduchové izolační systémy jsou prováděny pomocí 

svislých a vodorovných dutin, mezer, kanálků či štol.  

Svislé dutiny mohou být realizovány z vnitřní nebo vnější strany obvodové stěny 

(obrázek 79, 80). Dle výškového umístění vnějších vzduchových mezer lze hovořit o 

dutinách pod úrovní terénu, které jsou tvořeny opěrnou zdí většinou z železobetonu, 

prostého betonu nebo z kamene, a dutinách nad úrovní terénu, jež bývají zděné, zavěšené 

či z profilovaných fólií. Vnitřní stěnové vzduchově izolační systémy tvoří předsazené 

konstrukce z cihelných příček nebo vnitřní obklady ze dřeva i sádrokartonu. V tomto 

případě tvoří vzduchovou mezeru kotvící konstrukce obkladu dostatečné šířky umožňující 

efektivní proudění vzduchu. 

 
Obrázek 79 - Svislé vzduchové dutiny vnější [10] 

 
Obrázek 80 - Svislé vzduchové dutiny vnitřní [10] 
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Vodorovné vzduchové dutiny jsou prováděny v rámci konstrukce podlahy. Prvním 

možným způsobem je vytvoření vzduchové mezery zastropením, tedy pomocí vodorovné 

nosné konstrukce z železobetonu nebo dřevěných trámů a prken. Druhou metodou je 

použití speciálních tvarovek pokládaných na betonovou podkladní vrstvu (obrázek 81).  

 
Obrázek 81 - Vodorovná vzduchová izolace pomocí tvarovek Iglú [19] 

U všech konstrukcí tvořících vzduchové dutiny je nutné dbát na správnou materiálovou 

skladbu, aby bylo dosaženo vyhovujících tepelně-technických vlastností a nedocházelo ke 

kondenzaci vodní páry. Nezbytné je také zajištění dostatečného proudění vzduchu, jež 

může být přirozené či nucené, vedené z vnitřních i vnějších prostor do interiéru nebo     

exteriéru. Při návrhu přirozeně větraných dutin je pohyb vzduchu zajištěn na principu 

komínového efektu, tedy v závislosti rozdílných teplot a tlaků vzduchu. V takovém systému 

jsou výdechové otvory umísťovány v co největší výškové vzdálenosti od nasávacích otvorů, 

minimálně však 3 m, jak je uvedeno v ČSN P 73 0610. Efektivního přirozeného větrání může 

být dosaženo také při napojení vzduchových mezer na nevyužívaný komínový průduch. 

Pokud nelze dosáhnout účinného přirozeného větrání, využívá se nucený systém, do 

něhož je zapojen ventilátor.  

Existují další vzduchové systémy, které nejsou ve velké míře navrhovány. Jedná se 

například o opatření, kdy jsou využity tzv. Knapenovy kanálky. Tyto šikmé kanálky jsou 

prováděny na vnější straně zdiva ve vzdálenosti kolem 1 m. Metoda by měla fungovat na 

teoretických principech přirozeného proudění vzduchu do kanálku, nasycení vodní párou 

a následného odtékání šikmým kanálkem. Takto by měl vzduch cirkulovat a odvádět 

vlhkost ze zdiva. V letních měsících s vysokou relativní vlhkostí vzduchu však dochází 

k opačnému efektu, voda kondenzuje na chladnějším povrchu konstrukce a zdivu naopak 

vlhkost dodává. Tato metoda proto není v našich klimatických podmínkách dostatečně 

účinná a spolehlivá. Doplňkovou metodou vzduchové izolace je také využití profilovaných 

fólií s nopy, které jsou umístěny z vnější strany stěny pod úrovní terénu.  
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Sanační metoda vzduchově izolačním systémem je vhodná při rekonstrukci památkově 

chráněných objektů, protože při jejím provádění nedochází k narušení stávající konstrukce. 

Další výhodou je také poměrně snadná instalace, historické objekty navíc často nějaký 

vzduchoizolační systém mají a stačí ho jen obnovit. Jednotlivé druhy vzduchových mezer 

se při návrhu sanace kombinují a mohou být doplněny dalšími technologickými úpravami 

jako je injektáž či mechanická sanace [10, 12]. 

5.4.5 Nepřímé sanační metody 

Pro účinné fungování přímých sanačních metod je nutné zamezit opakovanému výskytu 

zvýšené vlhkosti. Za tímto účelem lze navrhnout nepřímé sanační metody, které v případě 

menší vlhkostní zátěže mohou fungovat i samostatně.  

Jedním z nejčastěji navrhovaných opatření je drenážní systém, ten má odvádět prosakující 

srážkovou vodu a podzemní vodu od základového zdiva. Drenáže jsou konstruované 

kolem obvodových stěn ve spádu a odvádějí vodu do dostatečné vzdálenost od objektu 

nebo do kanalizace. Dalším prostředkem omezení výskytu vlhkosti je úprava okolí stavby. 

Terén je vyspádován od paty konstrukce a difuzně nepropustné povrchové úpravy jsou 

nahrazeny materiály propouštějící vodní páru. Chodníky kolem objektu jsou tvořeny 

kamennou či betonovou dlažbou kladenou do písku. V rámci nepřímých sanačních metod 

mohou být upravovány i vlastnosti základové půdy. Současné technologie umožňují 

prosycení zeminy injektážním prostředkem a vytvoření tak chemické clony bránící 

pronikání vlhkosti. 

Pro omezení nežádoucích účinků zvýšené vlhkosti je zásadní i zabránění hromadění a 

kondenzace vlhkosti na vnitřních konstrukcích. Za nepřímou metodu lze proto považovat i 

úpravu tepelně vlhkostního režimu v interiéru. Je nutné zajistit dostatečné větrání ať už 

přirozeným nebo nuceným způsobem. Přirozená výměna vzduchu je umožněna otvory 

v obvodových konstrukcích, kterými jsou okna, okenní a dveřní štěrbiny nebo stěnové 

prostupy. Při nuceném větrání se využívá vzduchotechnického systému s ventilátory. 

Doplňkové mechanizmy vzduchotechnické jednotky dovolují ovlivňovat také teplotu a 

kvalitu přiváděného vzduchu.  

Nezbytnou ochranu objektu tvoří správně navržené zastřešení, okapy a svody srážkové 

vody. Déle je nutné vhodně upravit spádování terénu směrem od objektu a odstranit 

náletovou zeleň, která často zadržuje vodu v blízkosti objektu. 
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5.4.6 Doplňkové sanační metody  

Pro kompletní sanační systém je vhodné zahrnout do návrhu také doplňkové sanační 

metody. Jedná se převážně o povrchovou úpravu konstrukcí, speciální nátěry a omítky. 

Pro omítání vlhkého a zasoleného zdiva se nejčastěji využívají tzv. sanační omítky. Tyto 

směsi mají vysoký obsah velkých pórů s hydrofobizovaným povrchem, což ovlivňuje dobré 

difúzní, vodoodpudivé a nenasákavé vlastnosti omítek. Nejenže otevřená pórovitá 

struktura umožňuje odpařování vlhkosti ze zdiva, ale také dochází k usazování solí uvnitř 

velkých pórů a na povrchu zdiva tak nevznikají solné výkvěty. Sanační omítky jsou 

připravované jako vápenné, vápenocementové nebo cementové směsi s příměsí 

vylehčujících látek jako perlit či pemza. Omítky je možné v závislosti na stavu a struktuře 

podkladu navrhnout jako jednovrstvé a dvouvrstvé (obrázek 82, 83). Jednovrstvá sanační 

omítka je využívána především na méně poškozených konstrukcích s homogenním 

podkladem, její strukturu tvoří síťovitě nanášený podhoz a vrstva sanační omítky tloušťky 

minimálně 20 mm. Na výrazně poškozené a nehomogenní konstrukce se navrhují 

dvouvrstvé sanační omítky, jejichž skladbu tvoří podhoz síťovitě nanášený, podkladní 

omítka tloušťky 10 mm a vrchní sanační omítka s minimální tloušťkou 15 mm. Povrchovou 

úpravou omítkového systému je nátěr, který nesmí snižovat difúzní vlastnosti sanačních 

omítek. Většinou jsou navrhovány nátěry minerální, silikátové, vápenné či silikonové.  

Dodatečná ochrana sanovaného zdiva může být tvořena i pomocí stěrkových a potěrových 

systémů [10, 12]. 

 
Obrázek 82 - Jednovrstvá sanační omítka [20] 

 
Obrázek 83 - Vícevrstvá sanační omítka [20] 
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6 STATICKÉ POSOUZENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ  

Statické posouzení je provedeno u prvků stropní konstrukce 1. NP, u kterých se na základě 

stavebně technického průzkum předpokládá, že nebude nutné využití sanace pro obnovu 

statické funkce prvku. Ověření je provedeno pro ocelové traversy I240 z oceli S235 a cihelné 

valené klenby do travers. Předpokládá se, že skladba stropu 1. NP bude upravena dle 

návrhu (obrázek 84). 

 
Obrázek 84 - Návrh nové skladby stropní konstrukce 1. NP 

6.1  Ocelová traverza I240 

Posouzení ocelové traversy I240 je provedeno pomocí ručního výpočtu a s využitím 

softwaru SCIA Engineering 20.0. Report výpočtu z programu je uveden v příloze 1.  

6.1.1 Výpočet zatížení  

Výpočet zatížení je proveden dle ČSN EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí a   

průřezové charakteristiky odpovídají hodnotám v tabulkách pro ocelové konstrukce [21]. 

Stálé zatížení vyplývá z vlastní tíhy prvků určené na základě objemové tíhy a rozměrů. 

Proměnné zatížení je definováno jako užitné zatížení stanovené dle kategorie a užití plochy 

v ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Pro pokoje hotelů v kategorii A je 

charakteristické užitné zatížení rovno 1,5 kN/m2. 
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Legenda k tabulce 1 

G … hmotnost průřezu na jednotkovou délku [kg/m] 

A … průřezová plocha [mm2] 

Avz … smyková plocha [mm2] 

Iy … moment setrvačnosti kolem osy y [mm4] 

Wy … pružný průřezový modul kolem osy y [mm3] 

Wpl,y … plastický průřezový modul kolem osy y [mm3] 

                  

         Obrázek 85 - Průřez I [21] 

 

Tabulka 1 - Geometrie a průřezové charakteristiky I 240 

 
 

Tabulka 2 - Stálé zatížení 

 
 

Tabulka 3 - Proměnné zatížení 

 

Legenda k tabulkám 2,3 

gk … hodnota charakteristického stálého zatížení 

qk … hodnota charakteristického proměnného zatížení 

 

Kombinace zatížení a použití dílčích součinitelů bezpečnosti je stanoveno v ČSN EN 1990 

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí v závislosti na posuzovaném stavu. Pro posouzení 

mezního stavu únosnosti (MSÚ) lze využít vztahu 6.10 normy.  

  𝛴𝛾𝐺 ⋅ 𝐺𝑘 + 𝛴𝛾𝑄 ⋅ 𝑄𝑘                                  (6.1) 

Hmotnost

Iy Wy Wpl.y

104 103 103

kg/m mm mm mm mm mm mm mm mm2 mm2 mm4 mm3 mm3

36,2 240 106 8,7 13,1 8,7 5,2 192,5 4610 2233 4250 354 412 1 1

ohyb tlak

Třída (S235)Rozměry Průřezové charakteristiky

G h b tw tf r r1 d A Avz

Zatížení Popis  gk [kN/m3]
tloušťka 

[m]
gk [kN/m2]

zatěžovací 

výška/š ířka  [m]
gk [kN/m]

vnitřní s těna - SDK 10 0,125 1,25 3 3,750

OSB deska 6 0,03 0,18 1,03 0,185

kročejová izolace ISOVER T-P 1,5 0,04 0,06 1,03 0,062

pěnobeton Poroflow CF 3 0,22 0,66 1,03 0,680

cihelná klenba 19 0,15 2,85 1,03 2,936

vlastní tíha  ocelové traverzy - - - - 0,362

Celkem stálé gk = 7,975

St
ál

e

Zatížení Popis  qk [kN/m3]
tloušťka 

[m]
qk [kN/m2]

zatěžovací 

š ířka  [m]
qk [kN/m]

Proměnné uži tné A (ložnice hotelů) - - 1,5 1,03 1,545

Celkem proměnné qk = 1,545
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Pro mezní stav použitelnosti (MSP) byl využit součet všech stálých i proměnných zatížení 

bez vlivu dílčích součinitelů. 

Zatížení pro výpočet MSÚ: 

𝑓d,MSÚ =  𝛾𝐺  ∙  𝑔𝑘 + 𝛾𝑄  ∙  𝑞𝑘       (6.2) 

𝑓d,MSÚ =  1,35 ∙  7,975 +  1,5 ∙  1,545 = 13,07 𝑘𝑁/𝑚     

𝛾𝐺 = 1,35 … součinitel stálého zatížení 

𝛾𝑄 = 1,5  … součinitel proměnného zatížení 

Zatížení pro výpočet MSP: 

𝑓𝑘,𝑀𝑆𝑃 =  𝑔𝑘 + 𝑞𝑘         (6.3) 

𝑓𝑘,𝑀𝑆𝑃 =  7,975 +  1,545 = 9,52 𝑘𝑁/𝑚     

 

6.1.2 Posouzení MSÚ 

Posouzení mezního stavu únosnosti je provedeno dle ČSN EN 1993-1-1 

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby.  

                                          𝑀𝐸𝑑 ≤  𝑀𝐶,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝑊𝑝𝑙 ∙𝑓𝑦

𝛾𝑀0
                              (6.4) 

Med  … návrhový ohybový moment 

Mc, Rd, Mpl,Rdl … návrhová únosnost v ohybu 

Wpl = 412 ∙103 … plastický průřezový modul kolem osy y [mm3] (viz kapitola 6.1.1) 

fy = 235 … mez kluzu oceli [MPa] 

γM0 = 1  … dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 

 

Ocelová traverza je modelována jako prostý nosník s rozponem 3,925 m. 

Výpočet návrhového ohybového momentu MEd: 

𝑀𝐸𝑑 =  
1

8
 ∙ 𝑓d,MSÚ ∙ 𝑙2         (6.5) 

𝑀𝐸𝑑 =  
1

8
 ∙ 13,08 ∙ 3,9252 = 25,19 𝑘𝑁𝑚  

Výpočet momentu únosnosti Mpl,Rd: 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =  
𝑊𝑝𝑙∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
         (6.6) 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =  
412 ∙103∙235

1
= 96 820 000 𝑁𝑚𝑚 = 96,82 𝑘𝑁𝑚   

Posouzení únosnosti dle vztahu 6.4: 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑  

𝟐𝟓, 𝟏𝟗 < 𝟗𝟔, 𝟖𝟐 𝒌𝑵𝒎 →   VYHOVUJE 
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Výpočet napětí: 

𝜎 =  
𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑝𝑙
          (6.7) 

𝜎 =  
25,19 ∙ 106

412 ∙ 103
= 61,14 𝑀𝑃𝑎 

 

Posouzení napětí: 

𝜎 ≤  𝑓𝑦          (6.8) 

𝟔𝟏, 𝟏𝟒 𝑴𝑷𝒂 < 𝟐𝟑𝟓 𝑴𝑷𝒂 →  VYHOVUJE 

 

Ocelová traverza I240 vyhovuje na únosnost v ohybu.  

6.1.3 Posouzení MSP 

Posouzení mezního stavu použitelnosti je provedeno dle ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3. 

Maximální průhyb je uvažován uprostřed rozpětí prostého nosníku a dle tabulky NA.1 

v národní příloze je roven L/250.  

                                                    𝛿 ≤ 𝛿𝑚𝑎𝑥 =  
𝐿

250
            (6.9) 

𝛿  …  průhyb od zatížení  

𝛿𝑚𝑎𝑥  … maximální svislý průhyb 

L = 3,925m … rozpětí nosníku 

Výpočet průhybu od zatížení: 

δ =  
5

384
∙

𝑓𝑘,𝑀𝑆𝑃∙𝐿4

𝐸∙𝐼𝑦
         (6.10) 

δ =  
5

384
∙

9,52 ∙ 39254

210 ∙ 103 ∙ 4250 ∙ 104
= 3,30 𝑚𝑚  

 

E = 210 000 … modul pružnosti oceli v tahu a tlaku [N/mm2] 

Iy = 4250 ∙ 104 … moment setrvačnosti kolem osy y [mm4] (viz kapitola 6.1.1)  

 

Výpočet maximálního průhybu:  

δ𝑚𝑎𝑥 =  
𝐿

250
          (6.11) 

𝛿𝑚𝑎𝑥 =  
3925

250
= 15,7 𝑚𝑚  

Posouzení použitelnosti dle vztahu 6.9: 

𝛿 ≤ 𝛿𝑚𝑎𝑥  

𝟑, 𝟑𝟎 𝒎𝒎 < 𝟏𝟓, 𝟕 𝒎𝒎 → VYHOVUJE 

 

Ocelová traverza I240 splňuje podmínky mezního stavu použitelnosti.  
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6.2 Valená klenba do travers 

Valená klenba je posouzena pomocí softwaru SCIA Engineering 20.0 pro dvoukloubové a 

trojkloubové statické schéma (obrázek 86, 87, 88). Dále je posouzení pro trojkloubové 

schéma provedeno i pomocí grafické metody. Při grafické metodě je obecně nutné 

používat iterační postup s postupným zpřesňováním výsledkům. V bakalářské práci 

iterace provedena nebyla, výpočet průběhů napětí a vynesení tvaru výslednicové čáry 

vychází z první vypočtené hodnoty vodorovné síly ve vrcholu. Výsledky se tedy mírně liší 

od numerického řešení pomocí softwaru SCIA Engineer 20.0, a grafická metoda je teda 

uvedena pouze v příloze 2.    

 

 

 
Obrázek 86 - SCIA Engineering - Konstrukční model 

 

 
Obrázek 87 - SCIA Engineering - dvoukloubové statické schéma 

 

 
Obrázek 88 - SCIA Engineering - trojkloubové statické schéma 
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6.2.1 Výpočet zatížení 

Výpočet zatížení je proveden dle ČSN EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

s parametry stálého a proměnného zatížení viz kapitola 6.1.1.  

Tabulka 4 - Zatížení valené klenby 

 

 

Tabulka 5 - SCIA Engineering - kombinace zatěžovacích stavů 

 

 

 

 

 

Zatížení Popis  gk [kN/m
3
] tloušťka [m] gk [kN/m

2
]

zatěžovací 

délka  [m]

OSB deska 6 0,03 0,18 1

kročejová izolace ISOVER T-P 1,5 0,04 0,06 1

pěnobeton Poroflow CF 3 0,220 - 0,316 var 1

cihelná klenba 19 0,15 2,85 1

Proměnné uži tné A (ložnice hotelů) - - 1,5 1

Stálé



 

Statické posouzení vybraných prvků  
 

60 

 

6.2.2 Posouzení valené klenby 

Posouzení bylo provedeno s návrhovou hodnotou pevnosti zdiva v tlaku fd = 2,08 MPa po 

výpočtu dle ČSN EN 1996-1-1+A1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce a dle ČSN 73 0038 

Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – doplňující ustanovení, více v příloze 2. 

DVOUKLOUBOVÉ SCHÉMA 

 

 
Obrázek 89 - Dvoukloubové schéma, SCIA Engineering – reakce Rz 

 

 
Obrázek 90 - Dvoukloubové schéma, SCIA Engineering – normálová sila 

 

 

 
Obrázek 91 - Dvoukloubové schéma, SCIA Engineering – ohybový moment 

 

 

Reakce

Hodnoty:  Rz

Lineární výpočet

Kombinace:  MSÚ-Sada B (auto)

Systém: Globální

Extrém:  Globální

Výběr: Vše

1D vnitřní síly

Hodnoty:  N

Lineární výpočet

Kombinace:  MSÚ-Sada B (auto)

Souřadný systém: Dílec

Extrém 1D: Lokální

Výběr: Vše

1D vnitřní síly

Hodnoty:  My

Lineární výpočet

Kombinace:  MSÚ-Sada B (auto)

Souřadný systém: Dílec

Extrém 1D: Lokální

Výběr: Vše
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Obrázek 92  - Dvoukloubové schéma, SCIA Engineering – napětí 

 

TROJKLOUBOVÉ SCHÉMA 

 
Obrázek 93 - Trojkloubové schéma, SCIA Engineering – reakce Rz 

 

 

 
Obrázek 94 - Trojkloubové schéma, SCIA Engineering – reakce Rx 

 

 
Obrázek 95 - Trojkloubové schéma, SCIA Engineering – normálová síla 

 

 

 

 

1D napětí

Hodnoty:  σx

Lineární výpočet

Kombinace:  MSÚ-Sada B (auto)

Souřadný systém: Hlavní

Extrém 1D: Dílec

Výběr: Vše

Vlákna: Vrchní

Reakce

Hodnoty:  Rz

Lineární výpočet

Kombinace:  MSÚ-Sada B (auto)

Systém: Globální

Extrém:  Globální

Výběr: Vše

Reakce

Hodnoty:  Rx

Lineární výpočet

Kombinace:  MSÚ-Sada B (auto)

Systém: Globální

Extrém:  Globální

Výběr: Vše

1D vnitřní síly

Hodnoty:  N

Lineární výpočet

Kombinace:  MSÚ-Sada B (auto)

Souřadný systém: Dílec

Extrém 1D: Dílec

Výběr: Vše
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Obrázek 96 - Trojkloubové schéma, SCIA Engineering – ohybový moment 

 

 
Obrázek 97 - Trojkloubové schéma, SCIA Engineering – napětí 

 
Obrázek 98 - Trojkloubové schéma, SCIA Engneering –řezy pro výpočet excentricity 

 

Tabulka 6 - Výpočet excentricity, posouzení jádra průřezu 

 

 

V závislosti na uvažovaném statickém schématu dochází ke změnám hodnot a průběhů 

normálové síly a ohybového momentu. Valená klenba je však v obou případech tlačená a 

hodnoty napětí jsou menší než návrhová tlaková pevnost zdiva 2,08 MPa. Dle vypočítané 

excentricity neopouští výslednicová čára sil jádro průřezu.  Průběh napětí u trojkloubového 

schématu také řádově odpovídá napětím vypočtených pomocí grafické metody. Klenba 

do travers na základě zmíněných faktů vyhovuje.   

1D vnitřní síly

Hodnoty:  My

Lineární výpočet

Kombinace:  MSÚ-Sada B (auto)

Souřadný systém: Dílec

Extrém 1D: Dílec

Výběr: Vše

1D napětí

Hodnoty:  σx

Lineární výpočet

Kombinace:  MSÚ-Sada B (auto)

Souřadný systém: Hlavní

Extrém 1D: Dílec

Výběr: Vše

M  

[kN/m]

N 

[kN]

e 

[mm]

SB1 -0,00067 -10,384 0,06452 0,06452 < 25 VYHOVUJE

SB2 -0,00040 -10,259 0,03899 0,03899 < 25 VYHOVUJE

SB3 -0,00003 -10,172 0,00295 0,00295 < 25 VYHOVUJE

SB4 0,00006 -10,123 -0,00593 0,00593 < 25 VYHOVUJE

jádro průřezu 

|e|< 25 mm
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7 NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ 

Účelem sanace je uvést objekt do stavu, kdy bude splňovat stanovenou funkci a bude 

odpovídat statickým, protipožárním, bezpečnostním i hygienickým požadavkům. 

Konstrukce by měla být navržena tak, aby měla dostatečné tepelně izolační i protihlukové 

vlastnosti a umožnila v nejvyšší možné míře úsporu energie. 

Sanační opatření musí být navržena dle předběžných odborně provedených průzkumů, 

statických výpočtů a s využitím platných norem. Jelikož je Jindřichův dvůr památkově 

chráněným objektem, je také nutné všechny sanační práce provádět se souhlasem 

zástupců Národního památkového ústavu.  

7.1 Souhrnná sanační opatření 

Jak již bylo zmíněno výše, objekt Jindřichova dvora je zatížen především vlhkostí, jejíž 

sanaci je věnována samostatná kapitola. Aby však byla obnova stavby kompletní a objekt 

plnil požadavky budoucího využití, musí sanační návrh obsahovat další opatření.  

7.1.1 Svislé konstrukce 

V rámci oprav svislých konstrukcí proběhne nejdříve mechanické odstranění náletových 

dřevin, plísní, řas a narušených omítek. S přihlédnutím na památkovou hodnotu objektu je 

cílem ponechat alespoň části nepoškozených fasádních prvků, což bude pravděpodobně 

možné u jižního rizalitu na úrovni 2. NP. V místech, kde dochází k vydrolování spojovací 

malty a narušení zdících prvků, proběhne jejich odstranění a malta bude vyškrábána ze 

spár do hloubky minimálně 20 mm. Povrch ponechaných prvků se očistí od prachu a solí 

proudem tlakové vody, vodní parou nebo otryskáním jemným pískem. Všechny způsoby 

úpravy povrchu musí být ověřeny zkouškou. Následně se poškozené zdící prvky nebo jejich 

části nahradí tzv. plombováním, při kterém jsou na původní místo vlepovány nové zdící 

prvky stejného složení. Hloubkové vyplnění spár se provede mechanickým spárování 

aktivní maltou. Tato malta je tvořena cementem, pískem, vodou a plastifikátory, její 

typickou vlastností je malé smrštění a větší viskozita, proto vhodně vyplňuje hluboké spáry 

a nevytéká. Vyplňování se realizuje tlakovou pistolí se šnekovým bezventilovým 

čerpadlem až k lící zdiva, které bude omítnuto v soklových oblastech sanační omítkou, ve 

zbylých částech dle požadavků památkové péče [10, 22]. 

Umělecké fasádní prvky včetně bosáže a okenních šambrán s klenákem budou sanovány 

na základě restaurátorských průzkumů, jež navrhnou metody sejmutí, opravy a obnovy  
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těchto částí.  Všechny římsy je nutné znovu dozdít. Výrazným fasádním prvkem jsou také 

přiznané hrázděné konstrukce. Zděné části se sanují dle zmíněného postupu, dřevěné 

konstrukce musí být vzhledem k míře poškození kompletně nahrazeny. Následně 

proběhne ošetření nových dřevěných prvků vhodnou impregnací a nátěrem, který umožní 

vysychání dřeva. 

Dělící hrázděné konstrukce v 2. NP, musí být strženy a vybudovány znovu. Jako kompromis 

mezi zachováním původní podoby hrázděných konstrukcí, vyhověním požadavkům 

nového užívání a snížení zatížení na stávající konstrukce, dojde k obnově hrázděné podoby 

konstrukcí tvořících střední trakt, příčky oddělující jednotlivé pokoje budou zhotoveny jako 

sádrokartonové konstrukce. Vnitřní svislé konstrukce budou nově omítnuty sanační i 

vápennou omítkou a barevný nátěr bude realizován dle požadavků investorů. 

7.1.2 Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce 1. NP byly staticky posouzeny v kapitole 6 a vyhovují požadavkům 

se zatížením dle upravené skladby stropu (obrázek 84). Ocelové traversy i valené klenby 

plní nosnou funkci, a je proto možné ponechat tyto prvky bez výraznějších statických 

sanací, dojde pouze k opravě jejich povrchové úpravy.  

Cihelné klenby se očistí od solí, plísní a zbytků omítek. Následně se místa s vypadanou 

spojovací maltou zaklínují dřevěnými či cihelnými klíny a dodatečně vyspárují aktívní 

maltou. Princip metody je podobný jako při sanaci svislých konstrukcí. Klenby mohou být 

omítnuty nebo ponechány pohledové s ochranným nátěrem.   

Hlavním opatřením, které bude provedeno u ocelových prvků, je odstranění koroze. 

Povrchy se zbaví rzi suchým tryskáním doplněným o další mechanické metody 

odstraňování koroze. Nosníky se následně opatří protikorozní povrchovou úpravou, která 

musí splňovat i podmínky protipožární ochrany materiálu.       

V 2. NP byly vodorovné konstrukce tvořeny dřevěnými trámovými stropy. Jak již bylo 

zmíněno výše, tyto prvky se ve většině nedochovaly, a proto je nutné přistoupit ke 

kompletní obnově a navržení nových dřevěných stropů. Součástí nového návrhu by měla 

být i obnova trámových kleští, které zajistí opětovné ztužení objektu. Detailním návrhem 

těchto konstrukcí se však práce nezabývá. 
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7.1.3 Konstrukce zastřešení 

Podobně jako dřevěné trámové stropy se zřítila i velká část krovu. Zachované zastřešení 

nad bočními rizality a v místě středního balkonu je natolik degradované, že je jeho sanace 

řešena taktéž kompletní náhradou. Pro obnovu střešní konstrukce bude nutné zpracovat 

návrh a posudek krovu. Předpokládá se, že bude zachován tvar a geometrie původní 

střechy s ohledem na památkovou hodnotu objektu. V návaznosti na nový návrh krovů 

budou řešeny i stropní konstrukce 2. NP a v místech výškově vystupujících nad 2. NP bude 

obnovena vestavba. Detailně není návrh zpracován, ale měl by se zaměřit na vhodné 

konstrukční řešení, možnost dostatečného odvětrávání a snížení relativní vlhkosti 

v objektu tak, aby se vlhkost dřeva pohybovala maximálně kolem 15 % – 18 %. Dřevo by 

mělo být chráněno impregnací před výskytem dřevokazných hub a hmyzu. 

Podoba památkově chráněného objektu bude zachována použitím stejného druhu střešní 

krytiny z hliníkových šablon Aluryt a přírodní břidlice. Zastřešení hranolové věže se provede 

dle restaurátorských návrhů.  

Současně se zastřešením proběhne obnova komínového tělesa s vhodným 

oplechováním. 

7.1.4 Konstrukce schodiště 

U schodišťových konstrukcí je nutné odstranit vady, které brání bezpečnému užívání 

objektu. Schodiště budou opatřena novým zábradlím minimální výšky 1 m. U vnitřního 

dřevěného schodiště se odstraní stávající nášlapná vrstva z PVC, konstrukce bude 

obroušena a opatřena novým nátěrem. Stejná úprava povrchu proběhne i u dřevěných 

částí venkovního schodiště. Kamenné venkovní stupně se očistí od biologického porostu a 

náletových dřevin.   

7.1.5 Výplně otvorů 

Vzhledem k památkové hodnotě objektu budou výplně oken repasovány či nahrazeny 

replikami. Společně s tím budou osazeny nové vnitřní i vnější parapety. Dveřní výplně se 

zrealizují zcela znovu, tak aby nenarušovaly historický vzhled objektu a splňovaly všechny 

technické i architektonické požadavky.  
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7.1.6 Další konstrukce 

Sanaci dřevěného balkonu a boční pavlače musí předcházet statické posouzení, které 

ověří dostatečnou stabilitu konstrukcí a jejich ukotvení do obvodové zdi objektu. V rámci 

oprav dojde k odstranění stávajících nátěrů, obroušení povrchů, provedení impregnace a 

nového nátěru tak, aby konstrukce mohla odolávat vnějším přírodním vlivům. Umělecké 

řezbářské práce se obnoví na základě požadavků památkové péče.  

Pro obnovení funkce objektu bude zhotovena nová kanalizační přípojka, obnovena 

vodovodní přípojka a napojení na další inženýrské sítě.  

7.2 Sanace vlhkosti  

Účinné sanační opatření musí být tvořeno kompletním systémem kombinujícím několik 

metod přímých, nepřímých i doplňkových. U stavebního objektu musí dojít nejen ke 

snížení stávající vlhkosti, ale i odstranění jejích příčin a zamezení dalšímu navlhání 

konstrukce.   

Zmíněnými zdroji vlhkosti v Jindřichově dvoře jsou zemní vlhkost, voda přitékající ze svahu, 

nesprávné užívání stavby a porušená střešní konstrukce.   

7.2.1 Nepřímá sanační opatření 

Zásadní úpravou pro omezení vlivu srážkové vody na objekt je obnova střešní konstrukce, 

zmíněná v předchozí kapitole. Zastřešení bude doplněno novými okapy a svislými 

dešťovými svody, které se napojí na kanalizační síť.  

Pro odvedení vody stékající ze svahu se odkope zemina od paty severovýchodní strany 

objektu a na dně se instaluje drenáž. Výkop se provede mechanickým nebo ručním 

způsobem po úsecích, jelikož není možné přesně určit stav základového zdiva. Hloubka 

výkopu musí být dostačující pro správnou funkci izolačního systému, ale nesmí dojít 

k podkopání základové spáry. Zemina se tedy odkope na úroveň stávajícího 

odvodňovacího potrubí. Odstranění zeminy s instalací drenážního systému bude 

realizováno pouze ze severovýchodní strany Jindřichova dvora, kde je přítok vody ze svahu 

nejvyšší.  Tato metoda je zvolena i s ohledem na nutnou revizi stávajícího odvodňovacího 

potrubí vedoucího napříč pod objektem. Výkop se provede ve sklonu minimálně 3 %, dno 

se zpevní vrstvou podkladního betonu a pokryje geotextílií. Do štěrkového lože frakce 

16/32 se uloží drenážní trubka DN 150 a výkop bude zasypáván a hutněn po vrstvách.  
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Drenážní systém se napojí na nově zhotovenou kanalizační přípojku a zpřístupní ze dvou 

revizních šachet. U severozápadní strany objektu není nutné provádět drenáž, dojde pouze 

k úpravě povrchu navazujícího na konstrukci. Kolem celé stavby bude proveden difuzní 

chodníček z přírodního kamene.  

7.2.2 Vzduchově izolační opatření 

Přímé metody sanace vlhkého zdiva byly navrženy s přihlédnutím na památkovou 

hodnotu objektu a podmínky okolí stavby. Mechanické metody sanace nelze využít, jelikož 

je při jejich provádění značně porušena konstrukce objektu, což je v rozporu s požadavky 

památkové péče. Elektroosmotické metody vylučuje silně mineralizovaná podzemní voda 

v okolí stavby a přítomnost ocelových prvků v objektu. Zmíněná fakta by narušovala účinné 

fungování elektroosmózy.  

V první etapě sanace vlhkosti budou povedena vzduchově izolační opatření pomocí 

tvarovek v podlahových konstrukcích. Stávající souvrství podlahy se odstraní, ponechá se 

pouze původní kamenná vrstva (obrázek 99, 100). Před realizací nové podlahy bude 

zrevidován původní provzdušňovací kanál, do kterého bude umožněn nadále přístup přes 

revizní šachtu v nové podlahové konstrukci. 

Následně dojde k obnově skladby podlahy tak, aby splňovala tepelněizolační vlastnosti dle 

normy ČSN 73 0540 a byla zachována minimální světlá výška podlaží. Na očištěný kamenný 

podklad bude usazeno ztracené bednění z plastových tvarovek IGLÚ výšky 160 mm, které 

se zalije vrstvou betonové mazaniny s výztužnou sítí. S přihlédnutím na využití objektu 

budou podlahy zatepleny tepelně izolačními deskami z expandovaného polystyrenu 

ISOVER EPS 100 tloušťky 120 mm, které jsou vhodné pro izolaci podlahových konstrukcí na 

terénu. Tepelná izolace bude pokryta separační vrstvou z PE folie a bude zalita betonovou 

mazaninou tvořící roznášecí vrstvu podlahy. Betonová mazanina bude zpevněna 

výztužnou kari sítí a bude na ni položena nášlapná vrstva s povrchovou úpravou dle využití 

místnosti. Vzduchová izolace v podlaze se doplní o kanálky v obvodových konstrukcích, 

prostřednictvím kterých se zajistí přirozené proudění vzduchu tzv. komínovým efektem 

(obrázek 101). V provzdušňovacích tvarovkách budou vedeny nové rozvody vnitřních 

instalací.   

Podlahové vzduchově-izolační dutiny jsou zkombinovány s provedením dodatečné 

hydroizolace na východní stěně Jindřichova dvora. Toto plošné řešení se realizuje z vnější 

strany obvodové stěny po odkopání zeminy od paty konstrukce. Obnažené zdivo bude  
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mechanicky očištěno, doplněno a nechá se oschnout, povrch bude vyrovnán, následně se 

na něj nanese bitumenová stěrka pro bezešvou hydroizolaci zdiva a ochranná nopová 

folie. Vrstva hydroizolace a nopové folie bude vytažena minimálně 300 mm nad úroveň 

terénu a opatřena ukončovací lištou.  
  

 
Obrázek 99 - a) původní skladba podlahy na terénu; b) nová skladba podlahy na terénu 

7.2.3 Chemická sanační opatření 

V případě, že nebude sanace vzduchovými dutinami dostatečná, provede se se 

souhlasem památkové péče chemická injektáž obvodových konstrukcí. Západní stěnu lze 

injektovat pouze z jedné strany, u východní stěny větší tloušťky bude injektáž provedena 

oboustranně (obrázek 102). Jelikož se jedná o metodu narušující stávající konstrukce, je 

nutné nejdříve provést statické posouzení zdiva.  

Do očistěného zdiva se vyvrtají otvory o průměru 10 mm – 12 mm v osové vzdálenosti 

kolem 200 mm a se sklonem 15° - 45°. Rozměry a umístění vrtů jsou závislé na konkrétním 

injektážním prostředku. Vzhledem k vysoké míře vlhkosti zdiva a jeho nehomogenní 

struktuře bude využita tlaková injektáž.  

Vrty budou očištěny od prachu a stavebního materiálu vyfoukáním nebo odsáním, do vrtů 

budou umístěny výsušné tyče a následně bude provedena injektáž. Na povrch vrtů se 

osadí ventil a přes tlakovou hadici se napojí na vysokotlakou pumpu. Injektáž bude 

realizována za nepřetržitého tlaku menšího než 1000 kPa, který je kontrolován 

manometrem na tlakové hadici. Injektážní prostředek, který zdivo nejen utěsní, ale i zpevní, 

bude navrhnut na základě detailního průzkumu zdiva dle normy ČSN P 73 0610 –  
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Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení. Vhodnou účinnou 

látkou může být například polyuretanová elastomerní pryskyřice PurInjekt 2FN od 

společnosti Sanax s.r.o., která je vhodná pro tlakovou injektáž vlhkého zdiva. Pro omezení 

viditelnosti provedených zásahů do stavební památky se vrty zaplní směsí z vyvrtané suti 

a vhodného pojiva. 

7.2.4 Sanační omítky  

Systém sanačních opatření bude zkompletován nanesením sanačních omítek. Tyto 

speciální omítky se aplikují na vnější i vnitřní stranu zdiva do výšky minimálně 1 m nad 

hranici vlhkosti. Před nanesením omítek se odstraní původní porušená omítka, spáry se 

vyškrábou do hloubky 20 až 30 mm a zdivo se nechá důkladně proschnout. Sanační omítky 

mohou být tedy aplikovány s odstupem času na základě výsledků fungování ostatních 

sanačních metod.  

Na zdivo bude aplikován sanační omítkový systém Baumit SanovaPor, jehož využití je 

vhodné pro památkově chráněné objekty. Před nanesením omítky se zdivo ošetří 

podhozem Baumit SanovaPre. Následovat bude sedmidenní technologická přestávka, 

v průběhu které se povrch musí chránit před předčasným vyschnutím. Vnější omítka se 

provede jako dvouvrstvá skládající se z podkladní vrstvy tloušťky 10 mm a vrchní 20 mm 

omítky. Vnitřní sanační omítka bude jednovrstvá, kdy se na podhoz aplikuje rovnou vrchní 

vrstva tlustá 15 mm.  

Na části zděných konstrukcí, u kterých není nutné využít speciální sanační omítky, budou 

aplikovány vápenné omítkové systémy. 
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Obrázek 100 - Schéma původní konstrukce 
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Obrázek 101 - Schéma nově navržené konstrukce (1. etapa - bez tlakové injektáže) 
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Obrázek 102 -Schéma nově navržené konstrukce (2. etapa - s tlakovou injektáží)
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit stávající stav objektu ve formě stavebně 

technického průzkumu, analyzovat poruchy, jejich možné příčiny a navrhnout vhodné 

sanační řešení, které by vedlo k obnově Jindřichova dvora.  

Základem stavebně technického průzkumu bylo shromáždění všech dostupných 

informací a technické dokumentace k objektu. Historická fakta, dobové fotografie i výkresy 

byly poskytnuty obecně prospěšnou společností Lázně Kyselka, na kterou byl areál 

bývalých městských lázní převeden v roce 2013. Následně byl proveden vizuální průzkum 

a fotodokumentace stávajícího stavu objektu. Výsledkem zpracování všech těchto 

podkladů je stavebně technický průzkum, při kterém bylo zjištěno mnoho statických 

poruch ale i drobných vad narušujících konstrukci. Zmíněné nedostatky byly v práci 

důkladně popsány, doplněny o fotografie a byly analyzovány předpokládané příčiny jejich 

vniku. Zároveň byla pro stávající stav zhotovena schématická výkresová dokumentace 

s vyznačením poruch. Z průzkumů vyplývá, že hlavní příčinou degradace konstrukcí byla 

zvýšená vlhkost, kterou způsobilo nejen nesprávné užívání objektu a nevhodně upravený 

terén kolem stavby, ale i dlouhodobě špatná údržba a kolaps střešní konstrukce.  

Druhá část práce je zaměřena na návrh sanace Jindřichova dvora. Stav dřevěných 

konstrukcí bohužel neumožnil jejich obnovu, proto budou dřevěné trámové stropy a krov 

kompletně nahrazeny. Konstrukční prvky stropu nad 1. NP, jež nebylo nutné sanovat, byly 

staticky posouzeny a po úpravě neodborně vrstvené podlahové konstrukce vyhověly. 

Práce se dále zaměřuje především na sanaci vlhkosti, shrnuje všechny možné způsoby a 

následnou volbu vhodné sanační metody s přihlédnutím na způsob porušení konstrukce, 

využité materiály a památkovou ochranu. Vlhkost bude sanována několika nepřímými 

metodami, které omezí přísun vlhkosti do objektu. Bude zhotovena nová střešní 

konstrukce s odvodem srážkové vody a na severovýchodní straně Jindřichova dvora bude 

realizován drenážní systém. Odvlhčování konstrukce bude provedeno vzduchově izolační 

metodou pomocí speciálních tvarovek v provětrávané podlaze a dodatečnou svislou 

hydroizolací u severovýchodního zdiva. Pokud nebudou tato opatření dostačující bude 

v obvodovém zdivu vytvořena chemická clona tlakovou injektáží. Pro nově navrhovaný 

stav byla vytvořena schématická výkresová dokumentace se zakreslením úprav.  

Při návrhu souhrnných sanačních opatření a úpravě skladeb podlahových konstrukcí byl 

brán ohled i na předpokládané budoucí užívání stavby. Jindřichův dvůr by měl   
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v budoucnu sloužit za účelem ubytování, dále by se v jeho prostorách měla nacházet 

galerie, dětský koutek a turistické infocentrum. 

Zpracovávání této bakalářské práce prohloubilo a ucelilo mé znalosti týkající se 

rekonstrukcí historických staveb. Do budoucna využiji zkušenosti s kreativním a funkčním 

řešením problémů, jejichž cílem je realizace bezpečného stavebního objektu se 

zachováním památkové hodnoty. Na základě výše zmíněných informací považuji 

stanovené cíle bakalářské práce za splněné.  
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