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CHEFCHEF
„Cultural Heritage Protection „Cultural Heritage Protection 

Against Flood“Against Flood“
uukonkončený projekt podporovaný v tzv. 6. čený projekt podporovaný v tzv. 6. 
rámcovém programu Evropské Komise rámcovém programu Evropské Komise 
pro výzkum a inovace v letech 2007 pro výzkum a inovace v letech 2007 ––

2010 a jeho řešení se zúčastnilo 10 2010 a jeho řešení se zúčastnilo 10 
partnerů z EU: Úpartnerů z EU: ÚTAMTAM AV ČRAV ČR, BAM (D), , BAM (D), partnerů z EU: Úpartnerů z EU: ÚTAMTAM AV ČRAV ČR, BAM (D), , BAM (D), 

IDK (D), CRUIE (I), ZAG (SLO), UIBK (A), IDK (D), CRUIE (I), ZAG (SLO), UIBK (A), 
TUD (D), Ecoland (RO), POLIMI (I), IMSL TUD (D), Ecoland (RO), POLIMI (I), IMSL 

(UK)(UK). Výsledky jsou shrnuty v knize . Výsledky jsou shrnuty v knize 
doporučených opatření před, při a po doporučených opatření před, při a po 

povodni a v časopisech. Projekt povodni a v časopisech. Projekt 
vyvinul databázový znalostní systém vyvinul databázový znalostní systém 

StruFailStruFail veřejně dostupný.veřejně dostupný.



Architektonické památky, historická infrastruktura a 
umělecké objekty jsou během povodňových situací 

vystaveny různým silám a vlivům. Můžeme je třídit do 
typických kategorií podle schopnosti působit určité 
škody. Toto třídění nám zároveň pomáhá provádět 

příslušná opatření pro prevenci nebo zmírnění škod. 



Kategorizace objektů, konstrukcí a prvků 
vzhledem k jejich zranitelnosti při povodních

F0 Konstrukce odolávající povodním bez 
poruch

Robustní objekty z vodě odolných materiálů vzdorující Robustní objekty z vodě odolných materiálů vzdorující 
povodňovému zatížení a silám, stabilní zeminy a horniny

Mohou byt poškozeny deposity naplavených materiálů a 
biologickým napadením po povodni, případně chemickými 
deposity solí apod.



F1 Konstrukce z materiálů s velkými objemovými 
změnami při navlhčení

Dřevěné konstrukce a prvky

Konstrukce složené z materiálů s rozdílnou vlhkostní 

Kategorizace objektů, konstrukcí a prvků 
vzhledem k jejich zranitelnosti při povodních

Konstrukce složené z materiálů s rozdílnou vlhkostní 
roztažností, většinou kombinace organických a 
anorganických materiálů (např. hrázděné zdivo), nebo 
materiálů s rozdílným dotvarováním při vysýchání (např. 
kamenné zdivo na hliněnou maltu) nebo rozdílnou 
chemickou reakcí (sádrové omítky a štuky, jílovité 
horniny)

Některé zeminy např. jíly



F2 Konstrukce z materiálů jejichž pevnost nebo 
tuhost výrazně klesá při navlhčení

Zdivo z nepálených cihel (sušené cihly, vepřovice, 
„bácik“, …) nebo lepenice

Kategorizace objektů, konstrukcí a prvků 
vzhledem k jejich zranitelnosti při povodních

Zdivo s hliněnou maltou (popř. maltou s nízkým 
obsahem vápna nebo cementu)

Biologicky poškozené dřevo nebo dřevěné konstrukce

Násypy a zeminy obsahující velmi jemná zrna, 
rozbřídavé zeminy, jíly



F3 Konstrukce náchylné k částečnému 
poškození při povodni

Dřevěné prvky, které mohou být výrazně nadzvednuty 
vztlakem nebo mohou být strženy vodou a odplaveny

Kategorizace objektů, konstrukcí a prvků 
vzhledem k jejich zranitelnosti při povodních

Zděné objekty, které mohou být nadzvednuty vztlakem

Velké mosty

Dlažby a vozovky

Zemní konstrukce vystavené erozi



F4 Konstrukce a prvky náchylné k celkovému 
kolapsu nebo přemístění během povodní

Malé mosty a lávky pro pěší

Volně stojící zdi, zábradlí mostů a sochy

Kategorizace objektů konstrukcí a prvků 
vzhledem k jejich zranitelnosti při povodních

Volně stojící zdi, zábradlí mostů a sochy

Lehké nedostatečně ukotvené objekty (altány, chaty a 
pod.)

Historické zemní hráze

Objekty se sníženou bezpečností v důsledku stavebních 
úprav, degradace materiálů či jejich citlivosti na vlhkost



Existence mapy rizik – znalost území a objektů, které 
jsou ohroženy povodněmi, jejich polohy, dostupnosti a 
zranitelnosti (využití GIS, map zaplavených území, …)-
všechny výše uvedené kategorie 

Obecná opatření ke snížení rizik a poruch 
památek vzhledem k jejich zranitelnosti při 

povodních

Pravidelná inspekce zdravotního stavu objektů a včasné 
zajištění oprav či údržby (všechny kategorie)

Krizové a záchranné plány, doporučení pro preventivní 
opatření, pro řešení krizových situací a pro chování po 
krizové situaci (všechny kategorie)

Systém včasné výstrahy a informační servis (všechny 
kategorie)



Připravené technické prostředky proti povodním –
stabilní nebo dočasné se snadnou instalací

Dočasné zesilující a přídavné podpory (kategorie F2, F3, 
F4 – zejména pro zdivo z nepálených cihel, biologicky 

Obecná opatření ke snížení rizik a poruch 
památek vzhledem k jejich zranitelnosti při 

povodních

F4 – zejména pro zdivo z nepálených cihel, biologicky 
poškozené dřevo, mosty, volné zdi, sochy apod.) a 
ochrana proti pronikání vody kanály všeho druhu

Opatření ke snížení zatížení (F3, F4 – zejména snesení 
(zděných) zábradlí mostů, otevření (vytvoření) otvorů 
pro vyrovnání vodního tlaku – popř. zaplavení prostor 
vodou) 



Zkvalitnění ukotvení citlivých konstrukčních prvků do 
podporujících konstrukcí (F3, F4 – zejména objekty 
náchylné k nadzvednutí, lehké mosty, střechy, …)

Odstranění plovoucích objektů a bariér z říčního toku 

Obecná opatření ke snížení rizik a poruch 
památek vzhledem k jejich zranitelnosti při 

povodních

Odstranění plovoucích objektů a bariér z říčního toku 
(F3, F4 – zejména u mostů)

Doporučení a návody pro činnosti po povodni, např. pro 
zabránění škod z dodatečného sednutí v důsledku 
rychlého vyčerpání vody z podloží, proti rozpadu 
materiálu rychlým vysušením, proti krystalizaci solí, 
proti znečištění a klimatickým vlivům (všechny 
kategorie)



Dále uvedená typická zatížení a síly působící na objekty 
nebo jejich prvky často působí synergicky – pro návrh 

preventivních opatření je nutno vytvářet metodické 
pomůcky a doporučení, využívající poučení z historických 

katastrofických událostí



Síly, zatížení a jejich Síly, zatížení a jejich 
typické dopady na objekty typické dopady na objekty 

a konstrukce při a konstrukce při a konstrukce při a konstrukce při 
povodníchpovodních



Vodorovný statický tlak vzduté vody – toto zatížení  ničí 

lehké výplně otvorů ve stavbách, např. dveře a okna, zejména 

zasklení; může zničit či povalit volně stojící stěny, zdi a ploty, 

často spolupůsobením s dynamickými silami vodního toku 

nebo proudění a ztrátou pevnosti.



Vodorovný statický tlak vzduté vody – toto zatížení  ničí 

lehké výplně otvorů ve stavbách, např. dveře a okna, zejména 

zasklení; může zničit či povalit volně stojící stěny, zdi a ploty, 

často spolupůsobením s dynamickými silami vodního toku 

nebo proudění a ztrátou pevnosti.



Mechanismus 

porušení porušení 

konstrukcí 

utěsněných 

podzemních 

prostor – stejný 

problém může 

nastat při příliš 

rychlém vyčerpání 

vody ze sklepů 



Opatření proti účinkům vodorovného statického tlaku 
vzduté vody

Územní ochrana - Připravené technické prostředky proti 
povodním – stabilní nebo dočasné se snadnou instalací

Dočasné zesilující a přídavné podpory

- volné zdi, sochy

- výplně otvorů

Opatření ke snížení zatížení

- dočasné odstranění demontovatelných objektů z 
ohrožené polohy

- otevření (vytvoření) otvorů pro vyrovnání vodního tlaku

- popř. zaplavení prostor vodou (u objektů) 



Svislý hydrostatický tlak - vztlak – může nadzvednout 

jednotlivé stropní či střešní konstrukce nebo celé objekty, 

snižuje jejich stabilitu proti překocení a usnadňuje další 

poškozování vodorovnými silami, způsobuje průnik vody 

kanalizačními, zavodňovacími, odvodňovacími i odvětrávacími 

systémy do oblastí chráněných hrázemi nebo jinými svislými 

konstrukcemi (zdmi) s podlahami pod úrovní vzduté vody.

Příklad 

kombinovaného 

poškození vztlakem 

i objemovými 

změnami



Svislý hydrostatický tlak - vztlak – může nadzvednout 

jednotlivé stropní či střešní konstrukce nebo celé objekty, 

snižuje jejich stabilitu proti překocení a usnadňuje další 

poškozování vodorovnými silami, způsobuje průnik vody 

kanalizačními, zavodňovacími, odvodňovacími i odvětrávacími 

systémy do oblastí chráněných hrázemi nebo jinými svislými 

konstrukcemi (zdmi) s podlahami pod úrovní vzduté vody.

Příklad 

průniku 

vody 

kanalizací



Svislý hydrostatický tlak - vztlak – může nadzvednout 

jednotlivé stropní či střešní konstrukce nebo celé objekty, 

snižuje jejich stabilitu proti překocení a usnadňuje další 

poškozování vodorovnými silami, způsobuje průnik vody 

kanalizačními, zavodňovacími, odvodňovacími i odvětrávacími 

systémy do oblastí chráněných hrázemi nebo jinými svislými 

konstrukcemi (zdmi) s podlahami pod úrovní vzduté vody.

Příklad velmi typického vysazení vrat 

nebo dveří, které pak mohou blokovat 

vstup do objektů po povodni.



Opatření proti účinkům svislého hydrostatického tlaku -
vztlaku

Technické prostředky

- uzávěry proti vzduté vodě v 
kanalizačních systémech

- uzávěry kanálů a podzemních chodeb všeho druhu 
(ochrana proti pronikání vody)

Zkvalitnění ukotvení citlivých konstrukčních prvků do 
podporujících konstrukcí 

- objekty náchylné k nadzvednutí (lehké mosty, střechy)

Zamezení vzniku bariér proti vstupu po povodni

- vysazení dveří (nebo zajištění proti vysazení)

- stabilizace objektů náchylných k překlopení



Dynamické působení pomalého vodního proudu – škody 

se typicky vyskytují uvnitř uzavřených objektů, kde se vztlakem 

nadnášené („plovoucí“) objekty pohybují a přemísťují, např. 

nábytek z jednoho pokoje do druhého; dlouho trvající 

působení může dokonce vyplavit jemné částice ze zemin a 

rozplavit a vyplavit hliněné malty ze zdiva

Příklad kombinace 

se ztrátou stability 

(překocením) 

důsledkem vztlaku 

a vysoké polohy 

těžiště



Dynamické působení pomalého vodního proudu – škody 

se typicky vyskytují uvnitř uzavřených objektů, kde se vztlakem 

nadnášené („plovoucí“) objekty pohybují a přemísťují, např. 

nábytek z jednoho pokoje do druhého; dlouho trvající 

působení může dokonce vyplavit jemné částice ze zemin a 

rozplavit a vyplavit hliněné malty ze zdiva

Příklad 

vyplavení 

hliněné 

malty



Dynamické působení pomalého vodního proudu



Opatření proti účinkům dynamického působení pomalého 
vodního proudu

Ochrana povrchů proti vyplavování

- obalení zdí s hliněnou maltou fólií

Ukotvení objektů

- snadno plovoucí objekty- snadno plovoucí objekty

Stabilizace objektů náchylných k překlopení – týká se i 
opěrných zdí, kde se vztlakem snižuje stabilizační 
gravitační efekt



Kombinace vztlaku a proudění vody

Odplavené domy v New Orleans po povodni způsobené 

hurikánem Katrin



Opatření proti vztlaku a odplavení

Přitížení objektu gymnázia v Drážďanech jako obrana proti 

vztlaku a odplavení



Dynamické působení velmi rychlého proudu vody –

představuje jedno z nejnebezpečnějších zatížení na 

konstrukce a je původcem většiny těžkých poškození mostů, 

zemních hrází i zdiva, podemletí základů a zřícení částí budov

Odplavená 

zemní hráz 

přehrady

Soběnov



Dynamické působení velmi rychlého proudu vody –

představuje jedno z nejnebezpečnějších zatížení na 

konstrukce a je původcem většiny těžkých poškození mostů, 

zemních hrází i zdiva, podemletí základů a zřícení částí budov

Příklad 

kombinace 

se ztrátou 

pevnosti 

materiálu 

(nepálená 

cihla)

Veltrusy



Dynamické působení velmi rychlého proudu vody –

představuje jedno z nejnebezpečnějších zatížení na 

konstrukce a je původcem většiny těžkých poškození mostů, 

zemních hrází i zdiva, podemletí základů a zřícení částí budov

Příklad 

celkového 

stržení 

mostu 

(Shefield)



Dynamické působení velmi rychlého proudu vody –

představuje jedno z nejnebezpečnějších zatížení na 

konstrukce a je původcem většiny těžkých poškození mostů, 

zemních hrází i zdiva, podemletí základů a zřícení částí budov



Dynamické působení velmi rychlého proudu vody –

představuje jedno z nejnebezpečnějších zatížení na 

konstrukce a je původcem většiny těžkých poškození mostů, 

zřícení kamenných zábradlí, podemletí základů a erozi půdy



Dynamické působení velmi rychlého proudu vody –

představuje jedno z nejnebezpečnějších zatížení na 

konstrukce a je původcem většiny těžkých poškození mostů, 

zřícení kamenných zábradlí, podemletí základů a erozi půdy



Dynamické působení velmi rychlého proudu vody –

představuje jedno z nejnebezpečnějších zatížení na 

konstrukce a je původcem většiny těžkých poškození mostů, 

zřícení kamenných zábradlí, podemletí základů a erozi půdy



Opatření proti účinkům dynamického působení velmi 
rychlého proudu vody

Územní ochrana - Připravené technické prostředky proti 
povodním – stabilní nebo dočasné se snadnou instalací

Zesilující opatření

- opevnění břehů proti erozi

- ochrana základů proti erozi

- zesílení hrází vodních děl a zemních těles (předpolí 
mostů)

Opatření ke snížení zatížení

- dočasné odstranění demontovatelných objektů z 
ohrožené polohy (zábradlí mostů, sochy, …)



Dynamický účinek povodňové vlny – může zničit objekty, 

např. budovy, sochy, může přemisťovat i velmi těžké a 

rozměrné dostatečně tuhé objekty (typické zatížení při 

bleskové povodni a tsunami)



Dynamický účinek povodňové vlny – může zničit objekty, 

např. budovy, sochy, může přemisťovat i velmi těžké a 

rozměrné dostatečně tuhé objekty (typické zatížení při 

bleskové povodni a tsunami)



Dynamický účinek povodňové vlny – může zničit objekty, 

např. budovy, sochy, může přemisťovat i velmi těžké a 

rozměrné dostatečně tuhé objekty (typické zatížení při 

bleskové povodni a tsunami)



Opatření proti účinkům dynamického působení 
povodňové vlny

Územní ochrana

- odstranit památkové objekty z ohrožených oblastí

- připravené technické prostředky proti povodním –
stabilní – velmi problematickéstabilní – velmi problematické

- (zesílení objektů pro zajištění prostorové tuhosti)



Dynamický účinek nárazů plovoucích objektů – ohrožuje 

zejména mosty, vodní mlýny a ostatní objekty v korytech řek



Opatření proti účinkům nárazu plovoucích objektů

Zamezení nárazu plovoucích objektů

- odstranění plovoucích předmětů z vodního proudu 
(zachycení a vylovení)

- kontrola a náprava chyb při ukotvení plavidel

- odstranění překážek v proudu- odstranění překážek v proudu



Zhutnění násypů, zásypů a podloží – průsak vody partikulárními 

látkami může vyplavit jemný prach a písek a způsobit výrazné 

zhutnění a dodatečné sednutí, které může dále způsobit škody na 

infrastruktuře, např. na kanalizačním řadu.

Příklad deformace chodníku po 

opadnutí vody (Troja 2002)



Zhutnění násypů, zásypů a podloží – průsak vody partikulárními 

látkami může vyplavit jemný prach a písek a způsobit výrazné 

zhutnění a dodatečné sednutí, které může dále způsobit zřícení 

příček či poruch zdiva a stropních konstrukcí.

Příklad trhlin v objektu v 

důsledku nerovnoměrného 

dodatečného sednutí základu 

na zásypu starého koryta Vltavy 

po povodni (Troja 2002)



Vytváření bariér blokujících průtok – v říčním profilu ale i 

uvnitř budov v důsledku vztlaku a proudění se mohou hromadit 

plující objekty a vytvářet bariéry, které blokují průtok a vedou k 

podemílání základů u mostů, uvnitř budov blokují přístup po 

opadnutí vody



Odplavení objektů - vytváření bariér



Odplavení objektů - vytváření bariér

Hnízdo naplavených chat 

v zahradě historického 

domu (Troja 2002)



Opatření proti účinkům vytváření bariér

Odstranění plovoucích předmětů z vodního proudu
(zachycení a vylovení)

Kontrola ukotvení plavidel a odplavitelných objektů
(např. chat) a pravidelná údržba

Odstranění překážek v prouduOdstranění překážek v proudu
(např. snesení mostních zábradlí)

Odstřel bariér



Ledochod – pohyb ker ledu vyvolává značné tlaky a 

poškozuje nebo ničí objekty na březích toků



Opatření proti účinkům ledochodu

Ledolamy

- údržba a včasné 
opravy

- seskobení



Destrukce parků a krajiny – poškození kořenových zakotvení 

stromů (vývraty), depozice naplavených materiálů (písek, 

zemina, trosky a odpady), remodelace terénu



Opatření proti destrukci parků a krajiny

Územní ochrana

- úprava vodního toku (opevnění břehů) a polderu (např. 
pro snížení rychlosti proudění)

- připravené technické prostředky proti povodním- připravené technické prostředky proti povodním

- úprava vegetačního krytu



Typické dopady zaplavení Typické dopady zaplavení 
nebo zavlhčení při nebo zavlhčení při 

povodních na stavební povodních na stavební povodních na stavební povodních na stavební 
materiály a zeminymateriály a zeminy



Změny v podzákladí – kombinace nasycení materiálů vodou 

a proudění vody v podzákladí způsobuje vážné škody –

nakypření zemin vztlakem a následné zhutnění 

(rekonsolidaci), podemílání základů, vyplavení jemných částí 

(vnitřní eroze) – často kombinace



Změny v podzákladí – kombinace nasycení materiálů vodou 

a proudění vody v podzákladí způsobuje vážné škody –

typicky náhlou ztrátu únosnosti jílů nebo vyplavení jemného 

písku, nakypření zemin vztlakem a následné zhutnění 

(rekonsolidaci) – často kombinace



Změny v podzákladí – sednutí kolapsibilních zemin –

suché nebo částečně nasycené zeminy, u kterých došlo k 

prvnímu zaplavení – typicky nezhutněné nebo málo zhutněné 

násypy, spraše

mikropóry

makropóry

Příklad deformace 

chodníku po opadnutí vody 

(Troja 2002)



Změny v podzákladí – vnitřní eroze – vyplavení jemného 

písku – sufoze nebo naopak kolmatace (transport jemného 

písku do mezer mezi zrny (snížení propustnosti)

Příklad říčních 

sedimentů 

náchylných k 

sufozi



Změny v podzákladí – povrchová eroze – vymílání břehů a 

podemílání základů – těžká poškození konstrukcí, zejména 

mostů (60% příčin zřícení mostů)



Změny v podzákladí – povrchová eroze – vymílání břehů a 

podemílání základů – těžká poškození konstrukcí

1942 – Seelyville, PA (USA)



Změny v podzákladí – povrchová eroze – vymílání břehů a 

podemílání základů – těžká poškození mostních opěr



Změny v podzákladí – povrchová eroze – podemílání 

základů – těžká poškození konstrukcí – nerovnoměrné sednutí



Změny v podzákladí 

- změny mechanických vlastností – náhlá ztráta únosnosti 

jílů

- ztráta stability svahu (půdní sesuvy)

- zrychlení poškozování základových konstrukcí – kolísání 

vody a hniloba dřevěných základových konstrukcí, 

kontaminace agresivními látkamikontaminace agresivními látkami



Opatření proti destabilizaci podloží a základů

Ochrana 

základů 

mostních 

pilířů proti 

podemletí 

a vymletí 

okolní 

zeminy



Opatření proti destabilizaci podloží a základů

Materiálové charakteristiky zemin v podloží mohou být 

zlepšeny injektážemi (na bázi silikátů i polymerů).

Injektáže se mohou kombinovat s vyztužením podloží 

trubkami, které jsou použity pro injektáž a ponechány v 

zemině jako zesilující skelet. 

V současnosti jsou stále více používány polyuretanové 

pryskyřice jak pro preventivní, tak pro opravné práce.

Expansivní zeminy, např. jíly, mohou způsobit vážné škody. 

Reagují ale pomaly na změnu vlhkosti a negativní efekty se 

objevují se zpožděním. Zde je vhodné rychlé odvedení vody 

během povodně a po povodní, které spolu s monitoringem 

umožňuje řídit vývoj deformace.



Nasycení materiálů vodou – způsobuje velmi širokou škálu 

dopadů a poruch v důsledku objemových změn, chemických 

reakcí, ztráty pevnosti, zvýšení hmotnosti a zatížení apod.

Různé skupiny stavebních materiálů:

přírodní kámen, cihla, sušená cihla, malta, omítka (+ nástěnná  

malba), beton, dřevo, … 

Chovají se různě z hlediska:

přijímání vody (a souvisících chemických reakcí)

ztráty pevnosti a/nebo tuhosti

objemových změn

Pevnost zděných cihelných pilířů může klesnout až na 50%



Hrubý odhad chování materiálů – příklad kamene

Žula Pískovec

(vyvřelina) (sediment)

Porosita [vol%]
nízká: 0.4 … 1.5 (6.9) vysoká: (0.5) … 36

Nasákavost [wt%]Nasákavost [wt%]
nízká: 0.1 … 1.5 vysoká: (0.2) … 13

Ztráta pevnosti vlivem nasycení vodou [%]
nízká: 10 … 15                             vysoká: až do > 60 %

nízká: < 10 %

Hydrické bobtnání [mm/m]
nízké: < 0.1 vysoké: až 3 

nízké: 0.1
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Hrubý odhad chování materiálů – týden působení vody/solí

může způsobit další výrazný pokles pevnosti – příklad vlivu 
vlhkosti a solí na tlakovou pevnost cihly a malt



Nasycení materiálů vodou – dřevo a dřevěné prvky

Dřevo se účinkem vlhčení i 

následného vysýchání výrazně 

deformuje – tento proces je 

nevratný, tedy nelze 100% 

vrátit vysušením dřevu 

původní tvar a rozměry.

Bobtnání dřeva způsobuje Bobtnání dřeva způsobuje 

řadu dalších poruch na 

okolních konstrukcích, 

zejména na zdivu.



Nasycení materiálů vodou – dřevo a dřevěné prvky

Příklad svislých trhlin v 

důsledku bobtnání 

dřeva na objektu 

zaplaveném až po 

úroveň hřebenu.



Nasycení materiálů vodou – dřevo a dřevěné prvky

Příklad vodorovných trhlin v důsledku bobtnání dřeva a 

zvednutí střechy vztlakem na objektu zaplaveném až po 

úroveň hřebenu.



Nasycení materiálů vodou – dřevo a dřevěné prvky

Příklad svislých 

trhlin v důsledku 

bobtnání dřeva ve 

směru podél vláken 

na objektu 

zaplaveném až nad 

úroveň podlahy úroveň podlahy 

podkroví.



Nasycení materiálů vodou – dřevo a dřevěné prvky

Příklad svislých i 

vodorovných trhlin v 

důsledku bobtnání 

dřeva ve směru 

podél vláken na 

objektu zaplaveném 

až nad úroveň až nad úroveň 

podlahy podkroví.



Nasycení materiálů vodou – dřevo a dřevěné prvky

Příklad vodorovných 

trhlin a boulení 

falešných stropních 

trámů v důsledku 

bobtnání dřeva ve 

směru podél vláken 

na objektu na objektu 

zaplaveném až nad 

úroveň podlahy 

podkroví. Boulení 

vyvolává falešný 

dojem průhybu od 

přetížení stropní 

konstrukce



Vyboulení dřevěné podlahové konstrukce



Expanze dřevěné podlahové konstrukce může způsobit 
vytlačení parapetního zdiva



Nasycení materiálů 
vodou – dřevo a 
dřevěné prvky

odprýsknutí nátěrů 

dřevěných prvků



Nasycení materiálů vodou – dřevo a dřevěné prvky
biologicky poškozené dřevo dřevokazným hmyzem 

nebo houbami je náchylné k porušení při saturaci vodou



Nasycení materiálů vodou – dřevo a dřevěné prvky



Nasycení materiálů vodou – dřevo a dřevěné prvky

Ztráta pevnosti dřeva 

navlhčením – zřícení 

části střešní konstrukce



Opatření proti poruchám v důsledku bobtnání  a 
degradace dřeva

Vytvoření dostatečných dilatačních spár

- je třeba uvážit anisotropní povahu dřeva – rozměrové 
změny v různých osách dřeva – podélné (ø0,15%), změny v různých osách dřeva – podélné (ø0,15%), 
radiální a tangenciální jsou různé –

Dočasné podepření degradovaných konstrukcí

Pravidelná inspekce a údržba



Nasycení materiálů vodou – zdivo a zděné prvky

Ztráta pevnosti, únosnosti, stability - havárie



Nasycení materiálů vodou – zdivo a zděné prvky

Ztráta pevnosti, únosnosti, stability - havárie



Nasycení materiálů vodou – zdivo a zděné prvky

Zřícená přizdívka k historické srubové stěně



Nasycení materiálů vodou – zdivo a zděné prvky

Ztráta pevnosti, únosnosti, stability - havárie



Nasycení materiálů vodou – zdivo a zděné prvky

Ztráta pevnosti, 
stability – kamenné 
zdivo na hliněnou 
maltu – vyplavení, 
deformace



Nasycení materiálů vodou – zdivo a zděné prvky

Ztráta pevnosti, tuhosti, stability – zdivo ze 
sušených cihel – problémy s vysoušením - často 
smíšené zdivo



Nasycení materiálů vodou – zdivo a zděné prvky

Ztráta pevnosti, tuhosti, stability – zdivo ze 
sušených cihel – problémy s vysoušením - často 
smíšené zdivo s neznámým rozsahem objemu 
nepálených cihel – omítané zdivo (zámek Veltrusy)



Opatření proti poruchám navlhlého zdiva
Zdivo z nepálených cihel

- zdivo omítnuté vodě odolnou (i jen vápennou) omítkou 
přežívá povodeň bez vážnějších problémů,
- zdivo z nepálených cihel musí být chráněno před 
vymíláním proudem vody (i pomalým),
- neomítané zdivo se doporučuje chránit před přímým 
kontaktem s vodou obalením nepropustnou vrstvou,
- je možná i chemická ochrana, např. povrchová - je možná i chemická ochrana, např. povrchová 
impregnace želatinou nebo ethylsilikáty.

Zdivo s hliněnou maltou

- vyplatí se použít stejná ochranná opatření, jako u zdiva 
z nepálených cihel.

Zdivo z pálených cihel (i na vlhkost citlivého kamene)

- provizorní podepření slabých míst (pilířů apod.)



Nasycení materiálů vodou – zvýšení hmotnosti a zatížení 

apod. (např. bahnem nasycené izolační minerální rohože)



Kontaminace historických 
materiálů chemickým a 
biologickým znečištěním –

vzdutá voda obvykle přináší 

různé látky, které mohou 

způsobit poškozující 

chemické reakce a 

usnadňovat biologickou 

infekciinfekci



Kontaminace historických materiálů chemickým a 
biologickým znečištěním – vzdutá voda obvykle přináší 

různé látky, které mohou usnadňovat biologickou infekci



Znečišťování kulturně historických objektů – bahno, písek 

a trosky jsou dopraveny do historických objektů



Poškození po povodni – zahrnuje např. rozdílné sedání, 

vysoušecí efekty, biologické napadení, nevhodné „záchranné“ 

zásahy, změnu vnitřního prostředí (vysoká vlhkost), mrazová 

poškození apod.



Poškození po povodni – zahrnuje problémy s vysoušením: 

jak vysoušet, zda odstranit omítku apod.



Poškození po povodni – zahrnuje dále výkvěty solí

Park Veltrusy –
Laudonův pavilon (2003) 
a salla terena – omítka s 
kamennou mozaikou 
(2008)



Poškození po povodni – zahrnuje dále výkvěty solí

Koncentrace NO3 [mg/g] v povrchové 
vrstvě pískovcového kamene Karlova 

mostu, 6.oblouk
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Stav památky před povodní – velmi silně ovlivňuje její 
zranitelnost přírodní pohromou – příklad parku Veltrusy

Stav před povodní

- kámen s nízkou odolností proti 

účinkům povětrnosti (nehomogenní 

s vápenitým tmelem bohatým na 

jílové minerály)

- kruté klimatické podmínky –- kruté klimatické podmínky –

severní orientace, znečištění 

ovzduší (chemický průmysl), 

vysoká vzlínající vlhkost

- nevhodné restaurátorské
zásahy v minulosti (portlandský 

cement, polyvinylacetát – snížení 

paropropustnosti – zadržování 

vlhkosti



Stav památky po povodní – silné zhoršení

Povodeň 2002 způsobila

- silnou kontaminaci vodou 
rozpustnými solemi – chloridy a 

nitráty tvoří výkvěty na mnoha 

místech

- biologickou kolonizaci –

zvýšení díky obohacení povrchu zvýšení díky obohacení povrchu 

vhodnými živinami

- rozpad a odlupování 
povrchových vrstev dosahuje 
výšky 3 m – mráz, rozdílné 

koeficienty vlhkostní roztažnosti 

kamenu a tmelů, krystalizace, 

hydratační procesy



Stav památky před povodní – velmi silně ovlivňuje její 
zranitelnost přírodní pohromou – příklad parku Veltrusy

Most se sfingou - stav před povodní

- čerstvě restaurováno (2002) kompatibilními materiály



Stav památky po povodni – zcela zaplaveno v roce 2002

Most se sfingou - oprava po povodni

- očištění – omytí vodou a nízkotlakou párou

- 2004 – oprava vlasových trhlin ve spárách, zpevnění 

lokálních defektů omítek

- 2006 další povodeň – zaplaven most pod úroveň sfingy

- 2007 restaurování – barevná retuše opravných malt, 

oprava spárovací malty (mostní zdivo), biocidní úprava



Závěrečná poznámka k ochraně kulturního dědictví

Připravené technické prostředky proti povodním –
stabilní by měly být kompatibilní s historickým 
prostředím, pokud jsou instalovány do historických 
sídel nebo na historické objekty.



Závěrečná poznámka k ochraně kulturního dědictví

Mapy rizik – znalost území a objektů, které jsou 
ohroženy povodněmi, jejich polohy, dostupnosti a 
zranitelnosti (využití GIS, map zaplavených území, …) 

Pravidelná inspekce zdravotního stavu objektů a včasné 
zajištění oprav či údržby

Krizové a záchranné plány, doporučení pro preventivní 
opatření, pro řešení krizových situací a pro chování po opatření, pro řešení krizových situací a pro chování po 
krizové situaci

Systém včasné výstrahy a informační servis

Koordinace činností záchranných jednotek – nutnost 
začlenění specialisty na konzervaci historických 
materiálů a konstrukcí (přeshraniční spolupráce, mobilní 
specializované diagnostické týmy, …)



Děkuji za pozornost

Přednášející

Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11,
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4,
tel.: +420 267 994 300
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