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Úvod 

Povodeň je přírodní jev, kterému nelze zcela předejít nebo mít jeho průběh pod kontrolou. V posledních panácti 

letech byly postiženy některým z typů povodní téměř všechny oblasti na území naší republiky.  Kromě ztrát na 

životech a majetku došlo také k vážnému poškození kulturního dědictví a změnám v kulturní krajině.  

Nenahraditelné ztráty a vysoké náklady, vynaložené na restaurování a obnovu objektů kulturního dědictví, 

zničených povodněmi, vyvolaly potřebu tuto situaci adekvátně řešit. Provádění preventivních opatření, 

snižujících vliv živelných pohrom na jednotlivé objekty i krajinné celky, se dlouhodobě jeví jako efektivnější a 

levnější varianta, šetrnější k objektům samotným a zachovávající maximální míru jejich autenticity. 

Iniciativy, směřující ke zlepšení prevence pro zmírňění důsledků působení živelných katastrof na objekty 

kulturního dědictví probíhají na mezinárodní, regionální i lokální úrovni již od 90. let minulého století. Do 

existujících rámců záchranných plánů se snaží začlenit postupy zohledňující speciální povahu i rozmanitost 

kulturního dědictví a vypracovat metodické postupy a mechanismy provádění preventivních opatření i 

záchranných prací in situ – tedy přímo na místě pohromy. 

Jedním z předpokladů úspěšného plánování je odhad rizika poškození povodněmi s ohledem na konstrukční 

materiály památkových nebo sbírkových objektů. Vysoká míra znalostí materiálového složení konstrukčních 

prvků, konstrukčního systému a historie stavebního vývoje objektu, okolních terénních a klimatických 

podmínek a legislativních dokumentů vztahujících se k záplavám zvyšuje efektivnost a účelnost prováděných 

preventivních opatření, a tím i ochranu a zachování objektů kulturního dědictví. 

Cíl metodiky 

Metodika slouží k vytvoření podrobné pasportizace objektu (jeho konstrukčního systému, materiálového složení 

a vnitřního vybavení) a ke zmapování ostatních faktorů, které mají vliv na klasifikaci zranitelnosti objektu při 

povodních. Ucelený a kvalitní popis těchto skutečností a vyhodnocení zranitelnosti objektů kulturního dědictví 

vede k návrhu optimálních preventivních opatření a snižuje riziko nevhodných zásahů a dalších poškození 

způsobených po povodni.  

Hodnota kulturního dědictví  

Kulturní dědictví chráníme kvůli kulturně historické hodnotě, kterou pro nás má. Tato hodnota je kombinací 

všech významů, které jsou objektu, ať movitému nebo nemovitému, přičítány. Může se jednat o význam 

historický, umělecký, symbolický, sociální, vědecký, technický atd. Tento význam se může měnit podle 

hlediska z něhož je posuzován, ale i podle aktuálního kontextu a času. Obecně platí, že kulturně historickou 

hodnotu mají taková díla, která nesou stopy svébytného uměleckého a řemeslného zpracování, díla, jimž dodala 

tvar originální myšlenka tvůrce. S kulturně historickou hodnotou úzce souvisejí hodnoty estetické a duchovní. 

Existují ucelené soubory děl s těmito hodnotami v podobě hradů, zámků, paláců, domů, kostelů, technických 

památek atd., ale také jednotlivé předměty (obrazy, sochy) či dílčí části stavby (umělecká díla pevně spojená se 

stavbou, výplně otvorů, kování apod.) vykazující kulturně historickou hodnotu v prostředí, které se samo o sobě 

z různých důvodů za hodnotné označit nedá. Svébytný význam, který se k objektům a předmětům s kulturně 

historickou hodnotou přiřazuje, má hodnota stáří jako podstatná a jedinečná vlastnost památek.  

U objektů s vysokou kulturně historickou hodnotou je třeba dbát na zachování původních materiálů a 

konstrukčních prvků. Likvidace následků povodní i technologické postupy při obnově mohou být velmi 

odlišné od postupů u běžných objektů. Je třeba dodržet úzkou spolupráci s pracovníky památkové péče, a 

to nejen při sanaci, ale i při plánování preventivních opatření.   

Odkazy na údaje o památkovém statutu objektu/území s právní platností vydává generální ředitelství Národního 

památkového ústavu (odbor evidence, dokumentace a informačních systémů), které vede Ústřední seznam 

kulturních památek (ÚSKP).  Informace o památkové ochraně a evidenci je možné získat písemně na adrese 

Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1 – Malá Strana nebo 

elektronicky: edis@up.npu.cz, případně up@up.npu.cz  
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Přehled nemovitých kulturních památek lze, dle jejich adresy, nalézt v aplikaci MonumNet: 

http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php. Většina památkově chráněných území je vyznačena v mapě: 

http://mapy.npu.cz/PrehledTM/. Kompletní seznam památkových rezervací, zón, národních kulturních památek 

a světového dědictví UNESCO lze najít na: http://monumnet.npu.cz/chruzemi/hledani.php. Všechny tyto údaje 

mají pouze informativní charakter a jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. 

Je třeba mít na paměti, že ne všechny objekty s kulturně historickou hodnotou nemusí být nutně uvedeny na 

seznamu kulturních památek ČR.  Existuje mnoho objektů, které nejsou evidovány, a přesto je jejich hodnota 

velmi vysoká.  Zodpovědností každého majitele je být si vědom hodnoty a jedinečnosti nemovitosti, kterou 

vlastní.  

Totéž platí i o movitém kulturním dědictví, jehož soupis není veřejně k dispozici, a je tedy na každém 

vlastníkovi vést toto v patrnosti (např. hodnotný nábytek, obrazy a malby, fotografie, knihy a papírové 

dokumenty, filmy, CD a jiná datová média). Mezi movité kulturní dědictví patří i rodinné památky (fotografie, 

dopisy apod.) a místní dokumenty, které nemají nutně hodnotu uměleckou, ale dokumentační a sociální. Při 

povodních jsou často z důvodu neznalosti možné záchrany nenávratně ztraceny. 

http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php
http://monumnet.npu.cz/chruzemi/hledani.php
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1. Vstupní parametry pro klasifikaci povodňové 
zranitelnosti objektu 

1.1 Riziko výskytu povodně v místě památky  

Příčinou povodní je ve většině případů nadměrné množství srážek, které může způsobit zvýšení hladiny vodního 

toku, při nedostatečném vsakování pohyb vody po svažitém terénu, zvýšení hladiny podzemní vody nebo 

zahlcení kanalizačních systémů, případně jejich kombinace. Základním předpokladem pro kvalitní odhad 

zranitelnosti objektu je určení pravděpodobnosti výskytu povodně a jejího typu. 

Vodní tok přirozeně přivádí a odvádí vodu v daném území. Povodeň může mít různý průběh v závislosti na 

velikosti toku, konfiguraci území a jeho charakteru.  

Základním informačním zdrojem pro určení ohrožení povodní z vodního toku jsou mapy záplavových území. 

Pro zjištění informací o rozloze území zasaženého povodněmi jsou vhodné volně přístupné mapy záplavových 

území ČR dostupné na odkazu: http://heis.vuv.cz/napoveda/_main. Mapy povodňového nebezpeční, ohrožení a 

rizika pro vybrané oblasti jsou k dispozici v Centrálním datovém skladu na adrese: http://cds.chmi.cz.  

Konfigurace terénu se významně uplatňuje při prudkých přívalových deštích. Vlivem nedostatečného 

vsakování se voda ve svažitých územích valí po povrchu a ohrožuje především údolní lokality.  

Povodeň má v tomto případě rychlý nástup a kulminaci, velký dynamický účinek a rychle opadává, převažuje 

vodorovný účinek působících sil. Intenzivní proudění způsobuje podemílání základů, statické narušení 

konstrukcí, případně změnu polohy objektu. Komplikací je velké množství plovoucích předmětů a bahna, které 

voda vlivem velké dynamiky proudu cestou unáší.   

Konfigurace (spád) terénu v okolí stavby udává orientačně převládající směr toku povodňové vody. Množství 

srážek a hrozba povodně je velmi obtížně předvídatelná. Informace o tomto typu povodní lze získat 

z historickych záznamů a ze zkušeností. 

Podzemní voda a její pohyb může působit změny poměrů v podzákladí sledovaných objektů. Konkrétní 

příklady jsou uvedeny v kapitole Inženýrsko-geologické a hydrogeologické podmínky. Pokud hladina podzemní 

vody nastoupá nad základovou spáru, je spodní stavba ohrožována bočním tlakem na obvodové svislé 

konstrukce a vztlakem vody na vodorovné konstrukce ve styku s terénem.  

Pokud je základová spára objektu trvale pod hladinou podzemní vody, lze očekávat menší rozsah poškození.  

Základy i podzemní část konstrukce jsou v tomto případě již dimenzovány na trvalý kontakt s vodou.  Pokud 

voda vystoupá pouze dočasně, v době záplavy, hrozí významnější poškození objektu vlivem změn v podzákladí 

a poškození základových konstrukcí.  

Průměrné hladiny podzemní vody, převládající směry pohybu a případné výkyvy jsou uvedeny 

v hydrogeologických mapách (viz. kapitola „Inženýrsko-geologické a hydrogeologické podmínky“). 

Kanalizace a drenážní systémy odvádí vodu pod terénem směrem od objektu. V případě zvýšení hladiny ve 

vodoteči nebo zahlcení systému může dojít naopak ke zvýšenému přívodu vody, případně ke zpětnému 

proudění, a tím i k zvýšení rizika zaplavení příslušného objektu.  

1.2 Charakteristiky povodně
1
  

V následujícím textu jsou popsány charakteristiky povodně, které mají klíčový vliv na zranitelnost objektu a 

jsou též určující pro návrh preventivních opatření.   

                                                           
1
 CHEF - Cultural Heritage Protection Against Flooding - M.Drdácký, L.Binda, I.Ch.Hennen, Ch.Köpp, L.G.Lanza, 

R.Helmerich (eds.), ISBN 978-80-86246-37-6, ITAM Prague, 2011, 229 s. 

http://heis.vuv.cz/napoveda/_main
http://cds.chmi.cz/
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Rychlost nástupu povodně má vliv na možnosti využití krátkodobých preventivních opatření a většinou též 

implikuje dynamiku povodňové vlny – kulminační faktory. Lze ji odvodit ze zkušenosti s povodněmi 

z minulosti a z typu povodně. Bleskové povodně mívají nástup a kulminaci v řádu hodin, proto je velmi 

omezený čas na aplikaci akutních preventivních opatření. U ostatních povodní se dá očekávat kulminace spíše 

v řádu dní.  

Dynamika proudu je definována rychlostí proudění záplavové vody. S rychlostí proudu roste možnost 

poškození objektu dynamickými účinky, nárazy plaveného materiálu apod. Proud způsobuje podemílání 

základových konstrukcí, deformace a posun konstrukčních částí nebo celého objektu. Dynamiku proudu lze 

předvídat z charakteru povodně a konfigurace území. Bleskové povodně mají obvykle větší dynamický účinek 

než povodně vznikající postupným nastoupáním hladiny ve vodoteči. Svažitá území a úzká údolí implikují 

riziko vzniku silného proudění vody.  

Očekávaná délka zaplavení ovlivňuje rozsah poškození a možnosti následné sanace. S nárůstem délky 

působení vody roste riziko poškození konstrukce a rozsah sanačních opatření. Ze zkušenosti s povodněmi 

v minulosti v dané lokalitě a též z charakteru terénu a typu podloží (svažitý terén a propustné podloží umožňuje 

rychlý odtok vody) lze odvodit, zda konstrukce bude vystavena působení vody v řádu hodin, dní či týdnů.  

Výška vodního sloupce při zaplavení má vliv na rozsah poškození i na volbu preventivních opatření. 

Očekávanou výšku hladiny zaplavení lze určit ze zkušenosti z předcházejících záplav, z místních kronik nebo 

z map záplavových území. S nárůstem vodního sloupce narůstá hydrostatický tlak a tím i riziko poškození 

proražením či provalením konstrukce. Lze očekávat větší nasycení  materiálu vodou.  

Četnost výskytu povodně má vliv na namáhání konstrukce a na připravenost na krizové situace. Časté 

opakování povodní významně zvyšuje namáhání konstrukcí kolísavým působením vody. Nad druhou stranu tyto 

povodně bývají menšího rozsahu a nemají výrazně ničivý charakter. V oblastech s opakovaným výskytem 

povodní je obecně patrná vyšší připravenost objektů i místního obyvatelstva na povodňové situace, včetně 

aplikace akutních preventivních opatření i následných sanačních zásahů. Četnost výskytu záplav lze zjistit ze 

zkušenosti, z místních kronik a z map záplavových území. 

Teplota vzduchu bezprostředně po povodni a roční období, ve kterém povodeň proběhla, ovlivňuje rychlost 

vysychání a rozsah následné degradace. Vyšší teploty významně urychlují biologickou degradaci organických 

materiálů a vznik biofilmu a porostu plísní na materiálech anorganických. Při teplotách pod bodem mrazu 

absorbovaná voda krystalizuje a vytváří krystalizační tlaky uvnitř materiálu. U některých materiálů může tento 

proces vést až k jeho mechanickému poškození.  

1.3 Inženýrsko-geologické a hydrogeologické podmínky podzákladí 

Informace o složení a inženýrsko-geologických vlastnostech základové půdy a pohybu podzemní vody 

v podzákladí jsou zásadní při posouzení náchylnosti historického objektu k poškozením způsobeným povodní. 

Podzemní voda může ovlivnit mechanické chování zemin v podzákladí, následnou reakci základových 

konstrukcí a tedy i celkovou stabilitu objektu. Hlavní hlediska při posuzování typu zemin v podzákladí jsou:  

 změna mechanického chování základové půdy při reakci na nasycení podzemní vodou, 

 překročení únosnosti základové půdy (sufoze, eroze, dynamické účinky proudící vody), 

 propustnost zemin/hornin.  

Povodně jsou též častým spouštěcím mechanismem pro svahové nestability (sesuvy). Objekt umístěný ve svahu, 

nemusí být přímo ovlivněn povodní, ale může se nacházet v území ohroženém sesuvy iniciovanými povodní. K 

sesuvům může dojít: 

 podemletím paty svahu erozivní činností proudící vody, 

 nárůstem pórových tlaků, kvůli dynamickým účinkům proudící podzemní vody a překročením smykové 

pevnosti zeminy ve svahu. 

Inženýrsko-geologické a hydrogeologické poměry lze zjistit odborným průzkumem. Ten je možné doplnit také 

o geotechnický průzkum, který zjišťuje technický stav a provedení základových konstrukcí. Průzkum by měl být 
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proveden především u historických objektů, u kterých není známé technické provedení a technický stav základů, 

hloubka založení a také, kde se předpokládá, že povodeň ovlivní základové poměry a stav základů (např. 

základy mostních konstrukcí). 

Plošné informace o inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínkách lze vyhledat ve 

specializovaných mapách. Inženýsko-geologické mapy jsou nejvhodnějším typem mapového podkladu pro 

zhodnocení základové půdy daného objektu. Jsou zde zakreslena i území aktivních či pravděpodobných 

geodynamických jevů jako jsou např. sesuvy, území nevhodná k zástavbě (jako jsou inundační území řek). 

Bohužel většina map není dosud zdigitalizovaná a volně dostupná. Listoklad dostupných zdigitalizovaných 

inženýsko-geologických map je uveden pod následujícími odkazy ve formě .pdf. Ostatní mapové listy existují 

pouze v tištěné podobě a lze do nich nahlédnout v archivu ČGS Klárov 3, 118 21 Praha 1 či na pracovišti 

Geofondu Kostelní 26, 170 06 Praha 7, případně si objednat kopii. 

Listoklad inženýrsko-geologických map je dostupný na:  

http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/mapy50 

http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/mapy25 

GeoINFO dostupné na: http://mapy.geology.cz/website/geoinfo/ 

Lokalizační aplikace geologických map 1:50 000 dostupné na: 

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/ (mapy vhodné pro rychlý přehled o podzákladí) 

Mapy svahových nestabilit dostupné na: http://maps.geology.cz/svahove_nestability/ 

Tyto mapy vizualizují svahové nestability, i potenciální místa svahových nestabilit a zobrazují inženýrsko-

geologické rajóny různých typů zemin s obdobným geomechanickým chováním.  

Hydrogeologické mapy dostupné na: http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/ 

Tyto mapy hodnotí geologické prostředí z hlediska propustnosti a proudění podzemní vody, kvality podzemní 

vody, vydatnosti a typu kolektoru (tj. horninového prostředí, jímž voda snadněji proudí) a také z hlediska 

variability těchto jevů.  

1.4 Zapuštění objektu v terénu  

Zapuštění objektu v terénu (úroveň nejnižšího podlaží vůči okolnímu terénu) hraje důležitou roli v odhadu 

zranitelnosti při zasažení povodňovou vodou. Zapuštěné části patří většinou mezi ty nejohroženější. 

Vzedmutí hladiny podzemní vody a tlakové působení vodního sloupce na obvodové konstrukce může způsobit 

průsak, v horším případě až provalení konstrukcí (podlaha, stěna) a narušení celkové statické funkce objektu. 

Do podzemních prostor se voda dostává většinou jako první a po opadnutí zůstává nejdéle. Vyšší riziko 

zaplavení pro podzemní prostory plyne též z níže položeného kanalizačního systému, kdy může dojít k jeho 

přehlcení nebo proražení. 

1.5 Situování objektu vůči ostatním budovám 

Objekty v řadové či blokové zástavbě jsou ohroženy průsakem vody z okolních objektů. Statické poruchy 

jednoho z objektů se mohou projevit na sousedních stavbách podle toho, jak jsou objekty konstrukčně 

provázány. Je-li objekt situovaný v řadové nebo blokové zástavbě, je třeba postupovat v součinnosti 

s opatřeními na okolních objektech. Jedná se zejména o řízené čerpání vody a koordinace stavebních opatření 

z hlediska dlouhodobé prevence. 

1.6 Konstrukce a materiálové složení 

Významným parametrem ovlivňujícím zranitelnost objektu vůči povodním je robustnost jednotlivých 

konstrukčních prvků, jejich konstrukční provedení a materiálové složení. Masivnost konstrukcí a použití 

kvalitních a vhodných materiálů výrazně snižuje náchylnost objektu k poškození. Podrobnější informace 

http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/mapy50
http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/mapy25
http://mapy.geology.cz/website/geoinfo/
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/
http://maps.geology.cz/svahove_nestability/
http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/
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k jednotlivým konstrukčním prvkům a jejich materiálovému složení jsou uvedeny v kapitole „Zranitelnost 

jednotlivých konstrukčních prvků“.  

1.7 Stav objektu 

Celkový technický stav objektu má výrazný vliv na jeho odolnost vůči působení povodně. Povodeň většinou 

odhalí nebo zhorší poruchy, které se na objektu vyskytly již dříve. Pravidelná údržba objektu zvyšuje 

odolnost a snižuje míru zranitelnosti. Jde o činnost vykonávanou nebo zajišťovanou vlastníkem (správcem) 

objektu s cílem jeho udržení v plně funkčním a technicky způsobilém stavu. Běžná údržba zahrnuje čištění, 

drobné opravy a výměny poškozených nebo dožilých částí objektu (konstrukce).  

1.8 Stávající poruchy 

Stávající poruchy jsou, z pohledu této metodiky, všechny poruchy a vady, které se vyskytují v objektu v době 

provádění analýzy zranitelnosti (tedy zpravidla před povodní). Tyto poruchy přispívají obvykle ke snížení 

odolnosti konstrukčních prvků i celé konstrukce vůči působení povodně. Jejich výskyt, druh a rozsah zjistíme 

průzkumem skutečného technického stavu objektu. Nejčastější stávající poruchy jsou snížená únosnost, tuhost 

nebo pevnost v důsledku oslabení konstrukcí, vadného provedení nebo vadného návrhu, přetěžování, 

nevhodného užívání, nevhodných konstrukčních nebo sanačních zásahů, mechanického poškození nebo 

degradace jednotlivých materiálů. Poruchy, které vedou k oslabení konstrukce, se označují jako staticky 

významné. Ostatní poruchy, které konstrukce přímo neoslabují, se označují jako staticky nevýznamné. 

Konstrukční poruchy a jejich projevy 

Změna polohy 

 pokles či změna polohy svislých konstrukcí příp. jejich části (nedostatečná únosnost základové půdy, 

nedostatečná únosnost základu) 

 změna polohy vodorovných konstrukcí. 

Deformace 

 deformace základů; 

 deformace svislých konstrukcí;  

 deformace kleneb a vodorovných konstrukcí (změna tvaru klenby a rozevření spár, prolomení podlah); 

 deformace výplňových konstrukcí (deformace rámů a křídel dveří, objemové změny jednotlivých částí). 

 přítomnost a nárůst průhybů vodorovných konstrukcí (nedostatečná únosnost a tuhost stropních 

konstrukcí, změna využití, odstranění vnitřních příček či nosných konstrukcí, velké rozpětí vzhledem 

k dimenzím nosné konstrukce atd.);   

Uvolnění spojů  

 uvolnění tesařských spojů;  

 uvolnění zednických spojů;  

 uvolnění spojů ocelových konstrukcí;  

 uvolnění spojů mezi jednotlivými konstrukčními prvky (ztráta přídržnosti a soudržnosti). 

Trhliny 

 vznik a rozvoj trhlin v konstrukčních prvcích;  

 vznik a rozvoj trhlin pouze v povrchových vrstvách (omítky, obklady, nášlapné vrstvy). 

 

Prověření příčin konstrukčních poruch lze provést metodami stavební diagnostiky, stavebně technickým 

průzkumem o různém stupni podrobnosti (viz kap. Provedení inspekce objektu), statickým přepočtem. 

Materiálové poruchy a jejich projevy 

 ztráta soudržnosti materiálu,  

 úbytek materiálu (eroze, sufoze, odpadnutí části) 

 ztráta přídržnosti materiálu, 

 změna kvality povrchu (koroze, krusty, výdutě), 
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 změna barevnosti, 

 přítomnost výkvětů solí, 

 přítomnost tmavších vlhkých map (oblastí), 

 projevy napadení dřevokazným hmyzem (požerky), houbami (hniloba), mikroorganismy (povlak) a 

vyššími rostlinami. 

 

Prověření příčin a závažnosti estetických a materiálových vad vizuální prohlídkou eventuálně fyzikálně-

chemickými rozbory a zkouškami materiálu, mykologickým a entomologickým průzkumem. 

1.9 Riziková konstrukční provedení a stavební zásahy 

Významným parametrem ovlivňujícím odhad zranitelnosti objektu při povodni (a tudíž i přístup k prevenci) je 

znalost konstrukčního provedení a dodatečných stavebních úprav a zásahů. Tyto úpravy mohly být provedeny 

buďzcela účelově pro snížení vlhkosti zdiva (vlhkostně-sanační zásahy), nebo z důvodu zlepšení tepelně-

fyzikálních parametrů objektu (zateplení vnější a vnitřní), či změny dispozice (dostavby, přístavby, dozdívky, 

předezdívky atd.). Následující seznam uvádí jejich možná rizika při zasažení objektu povodní.  

 

Konstrukční provedení  

 možnost průniku a zadržení vody při povodni – souvisí s existencí uzavřených či provětrávaných dutin 

(v podlahách interiéru, ve stěnách atd.); 

 značné přitížení konstrukce vlivem saturace vodou – např. násypy v konstrukcích; 

 subtilnost konstrukčních prvků; 

 špatná kvalita provedení. 

 

Hydroizolační opatření  

 dochází k zanesení a ztráty funkce při povodni - vnější hloubkové drenáže (vsakovací jímky, dreny 

příp. kanalizační síť, elektroosmotické pole); 

 ovlivňují rychlost přirozeného vysychání - hydroizolační vrstvy v konstrukcích (povrchové úpravy 

zdiva, hydroizolační vrstvy, chemická infuzní clona); 

 přívod a zadržování vody – drenáže, kanálky. 

 

Tepelně izolační opatření 

 zakrytí vzniklých poruch fasády; 

 zpomalení procesu přirozeného vysychání zdiva; 

 možnost dlouhodobějšího zadržení záplavové vody mezi tepelně-izolačním systémem a fasádou; 

 snížení tepelně-izolačních vlastností vlivem saturace vodou; 

 značné přitížení konstrukce vlivem saturace izolačních materiálů vodou.  

 

Dispoziční změny a dodatečné úpravy prvků 

 zpomalení vysychání – změna přístupu a cirkulace vzduchu; 

 odlišnou reakci nových materiálů na vodu v porovnání s materiály stávajícími (ztráta mechanických 

vlastností, saturace vodou, přirozené vysychání aj.); 

 oslabení konstrukce. 

 

Nevhodné použití materiálů při dodatečných úpravách 

 použití nekompatibilních materiálů; 

 snížení paropropustnosti. 
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1.10 Užívání objektu 

Způsob užívání objektu má vliv na míru zranitelnosti i na provádění preventivních opatření. Pokud pomineme 

nevhodné a oslabující stavební zásahy, jedná se o využití objektu k účelům, ke kterým nebyl zřízen. Z minulosti 

jsou známy případy využití např. církevních staveb jako sklady zeleniny, pro ustájení dobytka apod., kde 

dochází k velmi negativnímu ovlivňování vnitřního klimatu stavby a ke kontaminaci stavebních prvků 

cizorodými látkami. Stav objektu je též negativně ovlivněn účinky dopravy (vibrace, nárazy) atd. Problematické 

může být rovněž využití objektů jako archivy, depozitáře, sklady apod., kdy může docházet k nadměrnému 

zatěžování vodorovných a následně i svislých nosných konstrukcí. Nevhodné využití má dlohodobý vliv na stav 

objektu, v řadě případů se poškození projeví až s delším časovým odstupem a k jeho zlepšení nemusí dojít ani 

po změně způsobu využití.  

U užívaných objektů je třeba kromě vlastního objektu chránit i vnitřní vybavení a osobní předměty uživatelů 

(movitý majetek). V některých objektech dochází ke zvýšené kumulaci movitého majetku s vysokou kulturní a 

historickou hodnotou (muzea, galerie, zámky, kostely apod.), který vyžaduje zvýšenou ochranu a speciální 

přístup. U objektů užívaných k trvalému bydlení je třeba mít na paměti, že po případné katastrofě je bude nutné 

co nejdříve uvést do provozu. 
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2. Účinky povodně a jejich důsledky 

2.1 Síly a zatížení působící na objekt při povodni
2
 

V průběhu povodně působí na objekt dynamické i statické síly, které jej mohou lokálně poškodit až zcela 

destruovat. Rozsah poškození je závislý na kombinaci zranitelnosti objektu jako celku nebo jeho částí 

(konstrukčních prvků) a zatížení vyvolaných povodní. Jednotlivé účinky působících sil bývají často vzájemně 

provázány. 

Dlouhodobé působení vody – jedná se až o několikadenní působení vody na zaplavený objekt. Vlivem 

dlouhodobého působení vody dochází k vyplavení jemných částic materiálů ze základových půd, spojovacích 

malt apod.  Saturace materiálu vodou se projevuje objemovými změnami, snížením pevnosti, ztrátou stability a 

vznikem charakteristických poruch.  

Preventivním opatřením je zabránění saturace materiálu vodou a ochrana povrchu proti vyplavování jemných 

částic. Pokud toto není možné, je třeba v maximální možné míře zkrátit dobu působení vody jejím odčerpáním, 

ovšem s přihlédnutím k ostatním okolnostem, jako je možnost destrukce vztlakem a bočním tlakem vody.  

Vodorovný hydrostatický tlak vzduté vody – vzniká při rozdílné výšce hladiny vody vně a uvnitř objektu. 

Velikost zatížení je přímo úměrná rozdílu výšky hladiny vody. V převážné většině případů se jedná o 

vodorovný tlak působící na stěny objektu, a to na stěny nadzemní i podzemní. Hydrostatický tlak způsobuje 

především prolomení svislých konstrukcí a poškození výplní otvorů (skleněných výplní nebo celých oken a 

dveří).  

Preventivním opatřením proti účinku těchto sil je vyrovnání tlaku vody na obou stranách konstrukce. Vzhledem 

k tomu, že snížení povodňové hladiny je obvykle nereálné, je účinným opatřením, ovšem s možnými 

negativními důsledky, umožnění průniku vody do objektu (okny, dveřmi, nově zřízenými otvory) nebo záměrné 

zaplavení čistou vodou. Tím dojde k vyrovnání hladin vně i uvnitř objektu a k vyrovnání působících sil. Další z 

možností je zvýšení odolnosti objektu proti působení vodorovného tlaku instalací dočasných vzpěr a podpor. 

V případě lehkých konstrukcí lze uvažovat o jejich dočasném odstranění nebo  přikotvení k základovým 

konstrukcím.  

Svislý hydrostatický tlak - vztlak – projevuje se především u uzavřených podzemních prostor působením 

vztlaku podzemní vody na podlahy nebo dno, může způsobit jejich nadzvednutní či prolomení. K působení 

vztlakových sil dochází i při zaplavení konstrukcí, provedených z materiálů s nižší objemovou hmotností, než 

má voda. Dochází k jejich vyzdvižení z uložení, mechanickému poškození či přemístění. Hydrostatický tlak 

snižuje stabilitu objektů 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. 

Preventivním opatřením u podzemních konstrukcí je vyrovnání sil na ně působících, a to přitížením, umožněním 

vniknutí povodňové vody nebo záměrným zaplavením objektu. U ostatních konstrukcí lze uvažovat o 

dodatečném přitížení nebo posílení jejich upevnění (ukotvení) k nosným konstrukcím. Některé drobné objekty 

(altány, mostky) je možné dočasně odstranit. Je vhodné též zajistit výplně otvorů v interiéru proti vysazení a 

stabilizovat předměty náchylné na překocení, aby nevytvořily bariéru zabraňujcící vstupu do objektu po opadu 

povodňové vody. Preventivním opatřením proti průniku vzduté vody v kanalizačních či odvětrávacích 

systémech je instalace uzávěrů a zpětných klapek.   

Dynamický účinek vodního proudu – proudící voda získává pohybovou energii, která je přímo úměrná druhé 

mocnině rychlosti proudění. Při obtékání tělesa (objektu) dochází ke vzniku hydrodynamických sil, jejichž 

                                                           
2 Drdácký, M.: Flood Damage to Historic Buildings and Structures. J. Perf. Constr. Fac. Volume 24, Issue 5, pp. 439-445, 

2010, http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0000065. 

http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0000065
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velikost je dána nejen rychlostí proudění vody, ale i tvarem objektu a jeho situování vůči směru proudění. 

Dynamický účinek může být významně ovlivněný i vytvářením bariér z plaveného materiálu, kdy dochází 

k uzavření otvorů a zvětšení plochy, na níž vodní proud naráží. 

Dynamické účinky vodního proudu vedou k poškození až destrukci zejména svislých konstrukcí. Způsobují též 

vymývání materiálu (základová půda, násypy v konstrukci, malty ve zdivu apod.) jehož důsledkem jsou další 

poškození – nerovnoměrné poklesy, ztráta stability, částečný či celkový kolaps objektu. Jsou nějčastější 

příčinou poškození mostů, hrází, podemletí základů a eroze půdy. Při dostatečné síle mohou přemisťovat i  

rozměrné a těžké objekty.  

Jako preventivní opatření lze aplikovat především zvýšení prostorové tuhosti konstrukcí osazením vzpěr, 

opěrných systémů apod. Mezi exteriérová opatření patří opevnění břehů, ochrana základů proti erozi, zesílení 

hrází vodních děl a zemních těles (předpolí mostů).  Může být provedeno zmenšení plochy, na kterou působí 

vodní proud např. otevřením vrat, dveří apod. Demontovatelné části objektů je vhodné z ohrožené polohy 

dočasně odstranit (zábradlí mostů, sochy). 

Dynamický účinek povodňové vlny – vzniká při tzv. bleskových povodních nebo protržení hrází a bariér. 

Rychlost pohybu vodní masy je v těchto případech velmi vysoká a má mimořádně ničivé účinky. Dochází 

k výraznému poškození břehů, podemletí základů, k destrukci či přemístění těžkých konstrukcí, k významným 

poškozením pozemních i mostních objektů. 

Možnost preventivní ochrany jednotlivých objektů je velmi obtížná. Vhodná jsou především územní preventivní 

opatření jako zesilování hrází, odstraňování bariér apod.   

Dynamický účinek nárazu plovoucích předmětů – proud vody sebou unáší značné množství různých 

předmětů a materiálu, jejichž nárazy způsobují poškození objektu. Ohrožuje zejména mosty, vodní mlýny a 

ostatní objekty v korytech řek a blízkém okolí. 

V rámci prevence lze předběžně odstranit či řádně ukotvit všechny volné předměty náchylné k přemístění. 

V průběhu povodně je možné, za zvláštních okolností, zajistit odstraňování plovoucích předmětů z vodního 

proudu (zachycení a vylovení). V případě mostních konstrukcí fungují jako částečná ochrana tzv. ledolamy. 

Jejich účinost je však významně snížena, pokud se při povodni dostanou pod hladinu vody.  U ostatních 

konstrukcí je možné zbudování celistvé ochrany (obednění, obalení apod.), která však může být v rozporu se 

snahou zmenšit „účinnou“ plochu konstrukce vystavenou účinkům vodního proudu.  

Vytváření bariér z plovoucích předmětů – vznikají zachytáváním plaveného materiálu na překážkách. 

Vznikem bariér dochází k zadržování vody a zvýšení vodorovného tlaku na konstrukce, zmenšování průtočného 

profilu, zvětšování rychlosti či přesměrování proudění vody. V případě protržení bariér jsou okolní objekty 

ohroženy rázovou povodňovou vlnou.  

Preventivní opatření před povodní zahrnuje  údržbu koryta vodního toku a jeho břehů, ukotvení snadno 

přemístitelných objektů.  Při povodni je vhodné, pokud to situace umožňuje,  naplaveniny z kritických míst 

průběžně odstraňovat (vylovení, odstřel), eventuelně odstranit konstrukce tvořící překážky.  

2.2 Typická poškození vyvolaná povodní 

Síly a zatížení působící na objekt při povodni (viz kapitola 2.1) vyvolávají specifická poškození a poruchy. Ze 

stavebního hlediska je lze rozdělit na poškození konstrukční, postihující mechanické a funkční vlastnosti 

jednotlivých konstukčních prvků a materiálové, postihující mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti 

jednotlivých stavebních materiálů. Na poškození objektu jako celku se ve většině případů podílí obě složky. 

Konstrukční poruchy a jejich projevy 

 vznik kaveren,  

 sesuvy půdy, 

 vyplavování spar, 

 vznik a rozvoj trhlin,  

 deformace (vybočení, průhyb, změna geometrie), 
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 změna polohy (pokles, sedání, propadnutí, nadzvednutí, posun, rotace), 

 destrukce. 

 

Materiálové poruchy a jejich projevy 

 objemové změny, 

o bobtnání, 

o sesychání, 

o nakypření, 

o zhutnění, 

 abraze,  

 změna tvaru, 

 vyplavení pojiva, změna porozity, 

 ztráta soudržnosti (rozmáčení, rozpuštění, krystalizace solí, vysoušení), 

 ztráta přídržnosti, 

 znečištění bahnem, 

 změna kvality povrchu (koroze, krakelování, zmatnění, puchýřkování), 

 změna barevnosti, 

 přítomnost výkvětů solí (vlivem šířící se vlhkosti dochází k přenášení solí k povrchu zdiva a jejich 

následné krystalizaci),  

 vlhkostní mapy, 

 biodegradace - vznik biofilmu, vystřídán nástupem růstu plísní, u dřevěných konstrukcí hrozí růst 

dřevokazných hub a napadení hmyzem. 

 

Mnoho z výše uvedených poruch nástává až po opadu vody, jiné se mohou dále rozvíjet. Specifickou skupinou 

jsou nevhodné sanační zásahy, kdy při odstraňování povodňových škod dochází k dalšímu poškození  prvků a 

konstrukcí.  

2.3 Kategorie zranitelnosti objektů a konstrukčních prvků
3
 

Pro snazší návrh preventivních opatření je nezbytné pochopení příčin a podstaty možných poškození a 

systematické vyhodnocení zranitelnosti jednotlivých použitých materiálů, konstrukčních prvků a následně i 

celých objektů. K tomu slouží rozdělení do následujících kategorií. 

 

 

 

  

                                                           
3
 Drdácký, M., Slížková, Z.: Structural strategies and measures reducing flood action on architectural heritage. In "Risk 

Analysis VIII" (C.A. Brebbia - ed.), ISBN: 978-1-84564-620-2, eISBN: 978-1-84564-621-9, ISSN (print): 1746-4463, 

ISSN (online): 1743-3517, WIT Transactions on Information and Communication Technologies, Vol 44, WIT Press, 

Ashurst, Southampton, UK, 2012, pp. 249-259, doi:10.2495/RISK120221 
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kategorie název popis prvků, objektů příklady prvků a objektů preventivní opatření 

A 
Objekty a 
konstrukční 
prvky odolné 
proti působení 
povodní 
 

Odolávají působení povodně bez 
výrazného poškození. Objekty 
s kvalitními základovými 
konstrukcemi na bezproblémo-
vém podloží. Nedochází ke 
ztrátě funkce, deformaci nebo 
úbytku materiálu. 

např. robustní kamenné, 
kovové a železobetonové 
objekty a prvky, kamenné 
zdivo, kovové konstrukce, 
prvky bez povrchových 
úprav nebo s voděodolnými 
úpravami apod. 

Nejsou z hlediska ochrany 
prvku zapotřebí. 
Postižené objekty a 
konstrukční prvky lze po 
povodních snadno 
sanovat (odstranění 
naplavenin, omytí, 
vysušení zdiva). 

B 
Objekty 
a konstrukční 
prvky 
z materiálů 
náchylných 
k objemovým 
změnám 
 

Složené z materiálů, které při 
zatopení výrazně mění svůj 
objem. Nedochází obvykle 
k výrazné ztrátě mechanických 
vlastností, ale dochází k trvalým 
změnám rozměrů a poškození 
konstrukčních prvků a spojů i 
objektu jako celku. Následkem 
rozměrových změn může dojít k 
poškození (ztrátě) povrchových 
úprav (např. nátěry, omítky, 
fresky, štuková výzdoba apod.) 

např. robustní dřevěné 
objekty a konstrukční prvky, 
objekty s konstrukčními 
prvky složeným z materiálů 
o různé nasákavosti apod. 
 

Ochrana objektu 
(respektive ohrožených 
materiálů) před 
kontaktem s vodou, 
případně na zpevnění 
ohrožených částí objektů. 
Sanace je vzhledem 
k absorpci vody do 
materiálu a objemovým 
změnám stavebních 
prvků náročnější a závisí 
na míře zaplavení. 

C 
Objekty 
a konstrukční 
prvky 
z materiálů, 
podléhajících 
při zvýšené 
vlhkosti rychlé 
degradaci 
 

Složené z materiálů, které 
vlivem působení zvýšené 
vlhkosti (vody) rychle degradují 
a ztrácejí své mechanické 
vlastnosti (rozpouštění, rozpad). 
Vlivem degradace těchto 
materiálů dochází ke ztrátě 
funkčních vlastností jednotlivých 
prvků. Vzniklé poškození může 
zapříčinit částečný nebo celkový 
kolaps konstrukce v průběhu 
povodně i po jejím skončení.  

např. objekty se zdivem 
z hliněných nepálených cihel 
a se zdivem 
pojeným hliněnými 
maltami, objekty 
s dřevěnými prvky silně 
degradovanými 
dřevokazným hmyzem a 
houbami, objekty založené 
na jemnozrnných půdách 
nebo navážkách apod. 

Ochrana objektu (resp. 
ohrožených materiálů) 
před kontaktem s vodou 
a statické zajištění 
ostatních částí objektu 
proti jejich kolapsu 
v případě poškození 
rizikových konstrukčních 
prvků. Sanace je obtížná, 
poškozené prvky obvykle 
nelze uvést do původního 
stavu. 

D 
Objekty a 
konstrukční 
prvky 
náchylné k 
částečnému 
poškození v 
důsledku 
působení 
povodní   
 

V důsledku působení povodní 
hrozí mechanické poškození 
(případně kolaps) některé 
z ohrožených částí. Objekt ztrácí 
svou užitnou hodnotu a může 
dojít k nevratnému poškození 
kulturního dědictví.  
 

např. části velkých mostů a 
objektů vystavených 
působení proudící vody, 
části objektů z materiálů 
náchylných k působení 
vztlaku a odplavení, dlažby 
a části povrchů komunikací 
 

Posílení statické odolnosti 
objektu a celkovou 
ochranu objektu před 
působením dynamických 
a hydrostatických účinků 
povodní. Sanace je 
obtížná, ale poškozené 
prvky, lze obvykle zcela 
nebo částečně 
zrestaurovat. 

E 
Objekty a 
konstrukční 
prvky 
náchylné 
k celkovému 
kolapsu a 
odplavení   
 

Působením povodní dochází 
obvykle k celkovému kolapsu 
nebo k odplavení (přemístění). 
Objekt přestává plnit svou 
funkci a zpravidla dochází 
k trvalé ztrátě prvků kulturního 
dědictví.  
 

např. malé mosty a lávky 
pro pěší, volně stojící zdi a 
ploty, dřevostavby, drobné 
rekreační objekty, altány 
apod. 

Posílení statické odolnosti 
objektu, jeho ukotvení 
v terénu, nebo přemístění 
(pokud to situace 
umožňuje) mino oblast 
s očekávanou povodní. 
Sanace je obvykle 
nemožná nebo velmi 
náročná, závisí na míře 
poškození objektu. 
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3. Zranitelnost jednotlivých konstrukčních prvků 

Stavební objekt se skládá z jednotlivých konstrukčních prvků, z nichž některé se podílejí na jeho statické funkci, 

jiné nikoli. Jednotlivé stavební prvky mají rozdílnou životnost. V případě kulturního dědictví určují historickou 

hodnotu objektu souhrnně všechny prvky, mezi nejcennější však často patří právě prvky s primárně kratší  

životností. 

Odolnost stavebního objektu je definována dílčí odolností jednotlivých konstrukčních prvků. Základními 

vstupními parametry jsou konstrukční řešení a materiálové složení prvků. Důležité je též zmapování jejich 

stávajících poruch (poruch zjištěných v době provedení analýzy rizik, tedy před uvažovanou povodní). 

Souhrnný seznam možných poruch vzniklých po povodni je uveden výše v kapitole „Typická poškození 

vyvolaná povodní“. Specifická poškození pro jednotlivé typy konstrukčních prvků a jejich zařazení do kategorií 

zranitelnosti jsou podrobněji uvedeny dále.  

Pro účely tohoto zhodnocení byly analyzovány povodňové zprávy a popisy poškození objektů dříve (v letech 

2002-2013) zpracované v Kloknerově ústavu ČVUT a v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie 

věd ČR. 

3.1 Základové konstrukce 

Jedná se podzemní části staveb, na kterých spočívají další podzemní i nadzemní nosné konstrukce. 

Z konstrukčního hlediska se jedná o patky, pasy, rošty, desky a piloty. Z materiálového hlediska se může jednat 

o konstrukce dřevěné či ocelové (rošty a piloty), zděné (pasy, patky), betonové (pasy, patky, rošty, desky, 

piloty). Specifickým případem jsou pískové piloty.  

Celková odolnost základu je dána zejména únosností a kvalitou základové půdy. Výrazná poškození až 

destrukce základových konstrukcí závisí na typu a hloubce základu, základové půdě, intenzitě vodního proudu a 

době zaplavení. 

Dle charakteru povodně a konstrukční a materiálové skladby spadají samotné základové konstrukce nejčastěji 

do kategorie zranitelnosti „A“, v případě založení v méně odolném podloží pak do kategorie „D“ a „E“. 

Typická poškození povodní  

 ztráta únosnosti základové půdy – dochází k poklesu základové konstrukce, projevuje se vznikem 

charakteristických trhlin, částečnou či úplnou destrukcí objektu; 

 podemletí základové konstrukce, vznik dutin pod základovou konstrukcí - projevuje se poklesem částí 

konstrukce se vznikem charakteristických trhlin, či úplnou destrukcí (části) objektu; 

 nerovnoměrné sedání základové konstrukce – projevuje se vznikem charakteristických trhlin eventuelně 

náklonem konstrukce; 

 zdvih (částí) základové konstrukce – projevuje se zdvihem podlah a částí konstrukce a vznikem 

charakteristických trhlin;  

 koroze – chemickými účinky agresivní vody; 

 biodegradace - poškození počínající po opadu vody (u dřevěných pilotů především o rozvoj poškození 

dřevokaznými houbami (hnilobou).  

Preventivní opatření 

Dlouhodobá preventivní opatření 

 zjištění stavu základů objektu a základových poměrů inženýrsko-geologickým a geotechnickým 

průzkumem - vyhodnocení stavu a posouzení vhodnosti a reálnosti dalších opatření. 

 V případě rekonstrukce: 
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 zlepšení základových půd (viz. kapitola geologické  poměry), zajištění robustnější základové konstrukce 

(např. ochranná obálka stávajícího základu, injektáž, prohloubení základové spáry do únosného 

podloží); 

 vybudování podzemních těsnících stěn (konstrukční prvek zamezující proudění, průsaku podzemní 

vody) ve spojení s povrchovými těsnícími stěnami; 

 ochrana dřevěných částí základové konstrukce – zamezení přístupu vzduchu (trvalé ponoření pod 

úroveň hladiny spodní vody, uzavření povrchu dřeva nepropustnou zeminou).  

Krátkodobá preventivní opatření 

 přitížení terénu v bezprostředním okolí objektu (pytle s pískem, betonové prefabrikáty). 

3. 2 Svislé nosné konstrukce pod a nad terénem 

Svislé nosné konstrukce jsou nosné konstrukční prvky podporované základy, nesoucí vodorovné prvky stavby, 

případně i střešní konstrukce. Z konstrukčního hlediska se jedná o stěny, pilíře a sloupy. Z materiálového 

hlediska se jedná o konstrukce zděné (cihelné, kamenné), betonové, dřevěné a hrázděné.  

Dřevěné svislé konstrukce - srubové, roubené, rámové  
Dřevěné stěny mohou být různých typů, nejstarší je srubová konstrukce, tvořená k sobě těsně přiléhajícími, 

hrubě opracovanými kmeny stromů. Roubená konstrukce je tvořená z opracovaných dřevěných trámů, mezi 

nimiž jsou mezery vyplněné houžvemi a hliněnou mazaninou. Rámové konstrukce tvoří rám z dřevěných 

trámků pokrytý jedno nebo oboustranným prkenným pobíjením, u novějších konstrukcí se může objevit 

konstrukce sendvičového typu s izolační vrstvou v jednotlivých polích rámové konstrukce.   

Odolnost konstrukce je dána konstrukčním uspořádáním, kvalitou a druhem materiálu, řemeslným zpracováním, 

délkou expozice ve vodě, intenzitou proudu a výškou zatopení. Vyšší odolnost vykazují stěny z masivního 

(srubové a roubené stavby) a kvalitního dřeva (jedle, modřín), nižší odolnost pak lehké stavby s dřevěnou 

rámovou konstrukcí. S ohledem na objemovou hmotnost stavebního materiálu jsou dřevěné konstrukce 

náchylné na změnu polohy a tvaru v důsledku působení vztlaku vody. Významnou roli pro stanovení 

zranitelnosti konstrukce má i výchozí zdravotní stav tj. napadení dřevokaznými houbami (hniloba), 

dřevokazným hmyzem (požerky) apod. Odolnost může být částečně ovlivněna kvalitou povrchové úpravy. 

Dřevěné konstrukce vykazují výrazné objemové změny v souvislosti se změnami vlhkosti. Konstrukce jsou 

vysoce náchylné na druhotné poškození vlivem napadení biologickými škůdci. Tyto negativní jevy se mohou 

projevit již při relativně krátkodobém namočení stavebních konstrukcí.  

Dle charakteru povodně a konstrukční skladby, spadají robustní konstrukce z masivního dřeva do kategorie 

zranitelnosti „B“, subtilnější pak také do kategorií „D“ nebo „E“. Konstrukce s dřevěnými prvky výrazně 

poškozenými činností dřevokazného hmyzu a hub lze zařadit spíše do kategorie zranitelnosti „C“. 

Typická poškození povodní  

 deformace až destrukce konstrukcí stěn - rozestoupení prvků srubových a roubených konstrukcí, 

poškození tesařských (nárožních) spojů, deformace a rozpad rámových konstrukcí, proražení nebo 

uvolnění prkenných pobíjení rámových konstrukcí; 

 objemové změny a z toho plynoucí deformace při nasáknutí a následně vysychání – vybočení, kroucení, 

vznik trhlin, destrukce konstrukčních spojů, deformace okolních konstrukcí; 

 nadzvednutí, posunutí nebo odplavení části konstrukce působením vztlaku vodního sloupce;  

 vyplavení výplní spár (u roubených konstrukcí) a povrchových úprav; 

 biodegradace - vznik biofilmu, vystřídán nástupem růstu plísní, u dřevěných konstrukcí hrozí růst 

dřevokazných hub a napadení hmyzem. 
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Hrázděné zdivo 
Hrázděné zdivo je typ konstrukčního uspořádání, při kterém jsou otvory v dřevěné trámové nosné konstrukci 

vyplněny výplněmi z cihelného zdiva, hliněnou maltou omazanými rohožemi nebo slabými trámky, výjimečně i 

kamenným zdivem. Výplně trámové konstrukce jsou obvykle omítnuty hliněnou nebo vápennou omítkou, ve 

výjimečných případech může omítka překrývat i trámovou konstrukci.  

Odolnost konstrukce je dána zejména použitými výplňovými materiály. Vyšší odolnost vykazují stěny 

s cihelnou výplní, nejnižší pak stěny s výplní hliněnou nebo z nepálených cihel. Další poškození jsou ovlivněna 

kvalitou a robustností použitého dřeva pro rámovou konstrukci. Vážná poškození či destrukce mohou nastat již 

při relativně krátkodobém a méně intenzivním působení vody. Odolnost může být výrazně ovlivněna kvalitou 

povrchové úpravy.  

Dle charakteru povodně, konstrukční skladby a materiálového složení výplní, spadají hrázděné stěny (jako 

celek) nejčastěji do kategorie zranitelnosti „C“, v případě výplní z voděodolných materiálů pak do kategorie 

„B“. V ojedinělých případech u subtilních konstrukcí, pak i do kategorií „D“ nebo „E“. 

Typická poškození povodní  

 deformace a vznik trhlin různého rozsahu ve výplních; 

 objemové změny - bobtnání nosné rámové konstrukce, následné sesychání; 

 vyplavení hliněné výplně, vyplavení výplně spár; 

 destrukce dřevěné nosné konstrukce;  

 biodegradace - vznik biofilmu, vystřídán nástupem růstu plísní, u dřevěných konstrukcí hrozí růst 

dřevokazných hub a napadení hmyzem. 

Kamenné a cihelné zdivo 
Odolnost těchto zděných konstrukcí je dána použitými materiály (maltová výplň, kusové stavivo). Nejvyšší 

odolnost vykazují stěny zděné na cementovou maltu, nejnižší pak zdivo skládané na sucho nebo na hliněnou 

maltu. Druhotná poškození jsou dána nasákavostí staviva. Vysoce nasákavé materiály mohou být ohroženy 

mrazovými cykly. Vážná poškození či destrukce mohou nastat až při dlouhodobém působení vody nebo při 

výrazném proudu.  

Dle charakteru povodně a konstrukční a materiálové skladby konstrukčních prvků, spadají nejčastěji do 

kategorie zranitelnosti „A“, subtilnější konstrukční prvky nebo prvky vystavené působení silného proudu pak i 

do kategorie „D“. 

Typická poškození povodní  

 orientované trhliny v důsledku poklesu základové konstrukce; 

 destrukce vlivem vodorovného tlaku vody; 

 vyplavením pojiva ze spár – ztráta soudržnosti zdiva. 

Smíšené zdivo 
Jedná se o konstrukce vyzděné z různých materiálů, nejčastěji z pálených cihel a kamene, mezi kterými lze 

často nalézt i cihly nepálené, keramické střepy apod. Provedení smíšeného zdiva může být poměrně různorodé, 

obvykle se jedná o směs stavebních materiálů  pojených vápennou nebo hliněnou maltou. V některých 

případech může být z kamene provedena pouze vnitřní část zdiva, zatímco vnější je provedena z cihel a tvoří tak 

dobrý podklad pod omítku. Obě části bývají provázány kolmo kladenými vrstvami cihel, tzv. řetězy. Smíšené 

zdivo může být i výsledkem různých pozdějších dostaveb a úprav objektu.  

Hlavním problémem u smíšeného zdiva je velká různorodost a nepravidelnost použitých materiálů, které mohou 

mít velmi odlišnou reakci na působení vody. Tento typ zdiva je často velmi robustní, což jeho celkovou 

odolnost zvyšuje a vážná poškození hrozí až při delším působení vody nebo při působení intenzivního proudu. 

Pokud smíšené zdivo obsahuje vyšší procento méně kvalitních materiálů (nepálené cihly, hliněné malty) je jeho 

celková odolnost výrazně snížená. Dalším rizikem je obvykle existence širokých spár z vápenné či hliněné 

malty, kde může dojít k vyplavení pojiva a k poškození až destrukci zdiva.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zd%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nosn%C3%A1_konstrukce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cihla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Om%C3%ADtka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1m
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Dle charakteru povodně a konstrukční a materiálové skladby konstrukčních prvků, spadají nejčastěji do 

kategorie zranitelnosti „B“ a „C“, subtilnější konstrukční prvky nebo prvky vystavené působení silného proudu 

pak i do kategorie „D“. 

Typická poškození povodní  

 orientované trhliny v důsledku poklesu základové konstrukce; 

 destrukce vlivem vodorovného tlaku vody; 

 vyplavením pojiva ze spar – ztráta soudržnosti zdiva; 

 celková destrukce vlivem odplavení rozmočeného materiálu. 

Zdivo z nepálenných cihel 
Jedná se o konstrukce vyzděné z cihel z nepálené hlíny, tzv. vepřovic, též vepříků nebo kotovic.  Suroviny pro 

výrobu těchto cihel jsou zpravidla dostupné v místě stavby tj. hlína, plevy, sláma, chlévská mrva a odpovídající 

množství vody.   Jsou smíchány v poměru, který se stanoví podle očekávané vaznosti. Ze vzniklé hmoty jsou 

vytvarovány cihly, které se zpravidla pouze usuší na slunci. 

Odolnost zdiva z nepálených cihel je obecně velmi nízká. K celkové destrukci může dojít již při krátkodobém 

účinku vody. Dynamické proudění výrazně zvyšuje riziko celkové destrukce konstrukce. Odolnost konstrukce 

zlepšuje přítomnost kvalitní a celistvé povrchové úpravy (zejména vápenná omítka).  

Konstrukční prvek typický pro kategorii zranitelnosti „B a C“. 

Typická poškození povodní  

 orientované trhliny v důsledku poklesu základové konstrukce; 

 destrukce vlivem vodorovného tlaku vody; 

 vyplavením pojiva ze spar – ztráta soudržnosti zdiva; 

 zvlhnutí a promočení vepřovic a následná ztráta jejich mechanických vlastností; 

 objemové změny organických příměsí vepřovic vedoucí k destrukci zdících prvků; 

 celková destrukce vlivem odplavení rozmočeného materiálu. 

Betonové a železobetonové svislé konstrukce 
Betonové a železobetonové konstrukce obecně vykazují vyšší odolnost působení povodní. Vážná poškození či 

destrukce mohou nastat zejména při intenzivním dynamickém působení vodního proudu. 

Konstrukční prvek typický pro kategorii zranitelnosti „A“. 

 Typická poškození povodní 

Nejsou žádné specifické poruchy.  

Kovové sloupy a pilíře 
Jedná se o nosné konstrukční prvky, jejichž materiálovou podstatou jsou kovové materiály tj. ocel, litina, a 

slitiny kovů.  

Odolnost kovových konstrukcí obecně je poměrně vysoká. Ve značné míře je definována kvalitou založení. 

Destrukce konstrukce může být vyvolána intenzivním dynamickým účinkem vodního proudu.  

Konstrukční prvek typický pro kategorii zranitelnosti „A“. 

Typická poškození povodní 

 rozvoj koroze na neočištěných a nekonzervovaných površích ve vlhkém prostředí po opadnutí vody. 

Preventivní opatření 

Dlouhodobá preventivní opatření 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cihla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hl%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hl%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pleva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A1ma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chl%C3%A9vsk%C3%A1_mrva
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 pravidelná údržba; 

 zajištění správné funkce konstrukce; 

 údržba povrchových úprav. 

V případě rekonstrukce: 

 zajistit obnovu hydroizolačních vrstev; 

 svislé nosné konstrukce s vysokým rizikem zatopení řešit jako nepropustné bariéry (nepropustnost stěn, 

možnost vodotěsného uzavření všech prostupů apod.). 

Krátkodobá preventivní opatření 

 ochrana spodních částí svislých nosných konstrukcí před přímým účinkem proudu (betonové bloky, 

desky z různých materiálů); 

 podepření (rozepření) svislých nosných konstrukcí (dodatečné zvýšení statické tuhosti stavby), jako 

ochrana před přímým účinkem proudu. 

3. 3 Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce slouží k přenesení zatížení (užitného, nahodilého a vlastní tíhy) do svislých 

konstrukcí.  

Dřevěné stropní konstrukce 
Jedná se o konstrukce povalové nebo trámové. Trámové stropy jsou tvořené nosnou trámovou konstrukcí, 

nesoucí na horní straně vrstvu podlahy (záklop) a na spodní straně podhled (podbíjení). Trámové konstrukce 

podlahy a podhledu mohou být i oddělené. Povalové stropy jsou tvořené vedle sebe položenými dřevěnými 

trámy nesoucí na horní straně vrstvu podlahy a na spodní straně obvykle štukovou vrstvu na rákosové rohoži. U 

dřevěných konstrukcí (zvláště u historických objektů) bývá nad záklopem různě vysoká vrstva násypu (zemina, 

suť). 

Odolnost konstrukcí tohoto typu je poměrně nízká. Je dána kvalitou a druhem materiálu, řemeslným 

zpracováním, délkou expozice ve vodě a výškou působícího vodního sloupce. Dřevěné vodorovné konstrukce 

jsou především náchylné na změnu polohy a tvaru v důsledku působení vztlaku vody. Při dlouhodobějším 

zatopení dřevo absorbuje vodu, dochází k objemovým změnám a tlakovému působení na okolní konstrukce. 

Odolnost může být částečně ovlivněna kvalitou povrchové úpravy. Po opadu vody je vysoké nebezpečí 

poškození konstrukce vlivem jejího přitížení absorbovanou vodou (prohnutí, propadnutí) a rozvoje  napadení 

biologickými škůdci. Míra poškození je přímo úměrná délce působení vody.  

Dle charakteru povodně a konstrukční a materiálové skladby, spadají robustní stropní konstrukce nejčastěji do 

kategorie zranitelnosti „B“, subtilnější pak do kategorií „D“ nebo „E“. Konstrukce s dřevěnými prvky výrazně 

poškozenými činností dřevokazného hmyzu a hub pak spadají do kategorie zranitelnosti „C“. 

Typická poškození povodní 

 zdvižení a přemístění konstrukce (nebo jednotlivých konstrukčních prvků) z uložení vlivem vztlaku 

vody a s tím související deformace a destrukce konstrukcí; 

 objemové změny a z toho plynoucí deformace při nasáknutí a následně vysychání – kroucení, vznik 

trhlin, destrukce konstrukčních spojů, deformace okolních konstrukcí; 

 zvětšení deformací, případně destrukce vodorovných stropních konstrukcí vlivem zvýšení zatížení od 

promočených zásypů a dalších materiálů tvořících stropní (podlahové) vrstvy; 

 poškození navazujících konstrukcí (podlahové vrstvy, nesené příčky apod.) – trhliny, deformace; 

 biodegradace - vznik biofilmu, hrozí růst dřevokazných hub a napadení hmyzem. 

Ocelové a keramické konstrukce 
Samotné ocelové konstrukce se obvykle nevyskytují. Většinou se jedná o kombinaci ocelových prvků – 

nosníků, do nichž jsou vloženy keramické či betonové panely nebo provedeny cihelné klenby. 
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Odolnost konstrukcí tohoto typu je poměrně vysoká. K jejich poškození dochází zejména v důsledku narušení 

svislých nosných konstrukcí. Samotné ocelové a keramické konstrukce účinkům vody odolávají poměrně dobře, 

a to i při dlouhodobé expozici.  

Konstrukční prvek typický pro kategorii zranitelnosti „A“. 

Typická poškození povodní 

 zatečení vody do dutin v prefabrikátech (cihly, panely, a keramické prvky); 

 rozvoj koroze na neočištěných a nekonzervovaných površích ve vlhkém prostředí po opadnutí vody. 

Betonové konstrukce 
Jedná se o monolitické železobetonové stropy (deskové, trámové, klenby) a konstrukce prefabrikované, které se 

uplatňují v menší míře. 

Odolnost konstrukcí tohoto typu je poměrně vysoká. K poškození dochází zejména v důsledku poškození 

svislých nosných konstrukcí. Samotné betonové konstrukce účinkům vody odolávají poměrně dobře, a to i při 

dlouhodobé expozici a zvýšeném proudění vody.  

Konstrukční prvek typický pro kategorii zranitelnosti „A“. 

Typická poškození povodní 

 rozvoj koroze odhalené výztuže ve vlhkém prostředí po opadnutí vody. 

Zděné klenby 
Jedná se o zděné konstrukce namáhané výhradně tlakem. Mohou být na sucho skládané nebo zděné do ložné 

malty. Zdícím materiálem bývá nejčastěji kámen nebo cihla.   

Odolnost konstrukcí je poměrně vysoká. K výraznému poškození nebo destrukci dochází až po dlouhodobém 

působení vody nebo dynamickým účinkem proudu vody. Poškození je spíše vyvoláno poklesem svislých 

nosných konstrukcí nebo přetížením. 

Konstrukční prvek typický pro kategorii zranitelnosti „A“. V případech vystavení dynamickému účinku proudu 

mohou některé prvky spadat spíše do kategorie zranitelnosti „D“.  

Typická poškození povodní 

 deformace – ztráta tvaru vlivem vyplavení výplně spar, poklesem podpor; 

 celková destrukce. 

Podlaha v kontaktu s terénem  
Jedná se o vodorovnou konstrukci (podlahu) nejnižšího podlaží, která je v přímém kontaktu s podložím. 

Technicky se nemusí jednat o nosnou konstrukci.  

Odolnost konstrukce je dána zejména použitým materiálem (hlína, dřevo, keramika, kámen, beton) a 

konstrukčním uspořádáním (dusaná, litá, skládaná), délkou expozice ve vodě a výškou zatopení. Nízkou 

odolnost vykazují hliněné podlahy a podlahy skládané na sucho. U hliněných podlah dochází k rozmočení, u 

skládaných k uvolnění a přemístění. Relativně nejvyšší odolnost mají podlahy lité betonové. U těchto podlah, u 

podlah monolitického charakteru a u podlah vybavených celistvou hydroizolační vrstvou může, při vyšším 

vztlaku vodního sloupce, snadno dojít k jejich celkovému vyzdvižení nebo prolomení. 

Dle charakteru povodně a konstrukční a materiálové skladby konstrukčního prvku, může spadat do všech pěti 

kategorií zranitelnosti. 

Typická poškození povodní 

 deformace či prolomení konstrukce; 

 přemístění konstrukce či jejích částí; 
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 vyplavení materiálu (u dusaných podlah a podlah uložených na násypech); 

 objemové změny u dřevěných materiálů; 

 biodegradace - vznik biofilmu, vystřídán nástupem růstu plísní, u dřevěných konstrukcí hrozí růst 

dřevokazných hub a napadení hmyzem. 

Preventivní opatření 

Dlouhodobá preventivní opatření 

 pravidelná údržba; 

 zajištění správné funkce konstrukce. 

V případě rekonstrukce: 

 volba skladby podlahových vrstev s ohledem na jejich odolnost proti vodě případně snadnou 

demontovatelnost; 

 vodorovné nosné konstrukce s vysokým rizikem zatopení povodňovou vodou řešit s ohledem na jejich 

odolnost proti působení tlaku (vztlaku) vodního sloupce;  

 provedení zásypů ze  snadno vysychajících materiálů; 

 zajištění možnosti snadného odčerpání vody ze zatopených částí objektu (vyspádování podlah, 

vybudování čerpacích jímek); 

 dřevěné konstrukce - kontrola uložení konstrukčních prvků na zdivu (funkční odvětrávané mezery v 

okolí trámů), odstranění havarijních stavů, zejména možnosti zatékání a kondenzace vody. 

Krátkodobá prevetnivní opatření  

 vodorovné konstrukce z lehkých materiálů lze k omezení účinku vztlaku přitížit adekvátní zátěží 

odpovídající typu konstrukce a očekávaným vztlakovým silám (pytle s pískem, vaky s vodou apod.); 

 přitížení podlah v kontaktu s terénem – pytle s pískem, betonové prefabrikáty, řízené zatopení;  

 podepření a zajištění již oslabených konstrukcí; 

 odstranění podlahových krytin, nášlapných vrstev podlah. 

3. 4 Střešní nosné konstrukce 

Střešní nosné konstrukce vytvářejí oporu pro střešní plášť (krytinu) a slouží k přenesení zatížení od sněhu, ledu, 

větru atd. do svislých nosných konstrukcí. Z konstrukčního hlediska se jedná o konstrukce se šikmými nebo 

vodorovnými střešními plochami. Z materiálového hlediska jde především o konstrukce dřevěné, ocelové a 

betonové, v ojedinělých případech i zděné.  

Dřevěné střešní konstrukce 
Jedná se o různé trámové krovové soustavy (prostá hambalková, vaznicová), vazníkové konstrukce příhradové i 

plnostěnné a skružové soustavy doplněné střešními latěmi nebo plným prkenným bednění pod krytinou. 

Ve většině případů hladina vody ke střešní konstrukci nedosahuje a její případné poškození je nepřímé, tedy 

způsobené poškozením nebo destrukcí spodních částí objektu. Odolnost konstrukce je poměrně vysoká a je 

ovlivněna zejména použitým materiálem, konstrukčním uspořádáním, dynamikou proudu vody, délkou a 

výškou zatopení. Nižší odolnost vykazují prosté střechy hambalkové vyšší pak více provázané konstrukce 

vaznicové a příhradové. Působení povodně lépe odolávají robustní konstrukce s dobře nadimenzovanými prvky 

a kvalitně provedenými tesařskými spoji. Odolnost snižují stávající poškození, především degradace 

konstrukčních prvků působením dřevokazných hub a hmyzu. 

Dle charakteru povodně a konstrukční a materiálové skladby spadají robustní krovové konstrukce nejčastěji do 

kategorie zranitelnosti „B“, subtilnější pak do kategorií „D“ nebo „E“. Konstrukce s dřevěnými prvky výrazně 

poškozenými činností dřevokazného hmyzu a hub pak spadají do kategorie zranitelnosti „C“. 

Typická poškození povodní 
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 deformace až celková destrukce konstrukce vlivem poškození spodních částí objektů; 

 uvolnění a přesunutí vlivem působení tlaku proudící vody; 

 objemové změny a z toho plynoucí deformace dřevěných prvků při nasáknutí a následném vysychání 

vody – kroucení, vznik trhlin, destrukce konstrukčních spojů, deformace okolních konstrukcí; 

 biodegradace - hrozí růst plísní, dřevokazných hub a napadení hmyzem. 

Ocelové střešní konstrukce 
Typickým příkladem mohou být ocelové vazníky hal, ocelové krovy apod. 

Odolnost konstrukcí tohoto typu je poměrně vysoká. K jejich poškození dochází zejména v důsledku narušení 

svislých nosných konstrukcí. Samotné ocelové konstrukce účinkům vody odolávají poměrně dobře, a to i při 

dlouhodobé expozici.  

Konstrukční prvek typický pro kategorii zranitelnosti „A“. 

Typická poškození povodní 

 rozvoj koroze na neočištěných a nekonzervovaných površích ve vlhkém prostředí po opadnutí vody. 

Betonové střešní konstrukce 
Může se jednat o betonové desky, klenby, kupole a dále trámové konstrukce a konstrukce vazníkové viz. kap. 

Vodorovné nosné konstrukce - Betonové konstrukce 

Konstrukční prvek typický pro kategorii zranitelnosti „A“. 

Ocelové a keramické střešní konstrukce 
Deskové konstrukce s nosnou ocelovou konstrukcí, s vloženými betonovými či keramickými panely a 

nadbetonováním viz kap. Vodorovné nosné konstrukce - Ocelové a keramické konstrukce. 

Konstrukční prvek typický pro kategorii zranitelnosti „A“. 

Kamenné a cihelné kupole  
Jedná se o specifické střešní konstrukce skládané z cihel nebo kamene do ložné malty nebo na sucho 

s převládajícím působením tlakových sil. Většinou zastřešují sakrální stavby. Možné stávající poruchy a 

poškození povodní viz kap. Vodorovné nosné konstrukce – Klenby. 

Konstrukční prvek typický pro kategorii zranitelnosti „A“. 

Preventivní opatření 

Dlouhodobá preventivní opatření 

 pravidelná údržba; 

 zajištění správné funkce konstrukce. 

Krátkodobá prevence  

 podepření a zajištění již oslabených konstrukcí. 

3. 5 Schodišťové konstrukce  

Jedná se o stavební prvek sloužící k propojení jednotlivých podlaží nebo k překonání určitého výškového 

rozdílu. V rámci metodiky jsou pod pojmem schodišťové konstrukce uvažovány schodišťové rameno, schodnice 

a schodišťový stupeň.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Schodi%C5%A1%C5%A5ov%C3%A9_rameno&action=edit&redlink=1
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Hodnocení viz kap. Vodorovné konstrukce dle příslušného materiálového provedení.  

Dle charakteru povodně a konstrukční a materiálové skladby konstrukčního prvku, může spadat do všech pěti 

kategorií zranitelnosti. 

3. 6 Vnitřní příčky  

Poruchy vnitřních příček jsou obdobné jako u svislých nosných konstrukcí dle příslušného materiálu. U 

vnitřních nenosných příček je méně pravděpodobné jejich poškození přímým působením dynamiky vodního 

proudu, jako je tomu u konstrukcí obvodových. Může dojít k poškození (provalení) příček působením bočního 

tlaku vodního sloupce při nerovnoměrném zatopení objektu. Typické pro vnitřní příčky je jejich poškození 

vlivem pohybu (poklesu) vodorovných nosných konstrukcí (stropů, podlah, základů).  

Dle charakteru povodně a konstrukční a materiálové skladby konstrukčního prvku může spadat do všech pěti 

kategorií zranitelnosti. 

Preventivní opatření 

Dlouhodobá preventivní opatření 

 sanace trhlin a jejich příčin; 

 zajištění a údržba kvalitní a kompaktní povrchové úpravy. 

Krátkodobá preventivní opatření  

 podepření a zajištění již oslabených konstrukcí. 

3. 7 Výplně otvorů 

Jedná se o konstrukční prvky, sloužící k uzavření stavebních otvorů, tedy zejména okna a dveře. Lze sem 

začlenit i různé ventilační mřížky, mříže apod. 

Celodřevěné nebo s dřevěným rámem a skleněnou výplní 
Odolnost konstrukcí tohoto typu je poměrně nízká. Je dána kvalitou a druhem materiálu (tvrdé a měkké dřevo), 

řemeslným zpracováním, délkou expozice ve vodě a výškou působícího vodního sloupce. Dřevěné pohyblivé 

části jsou především náchylné na změnu polohy v důsledku působení vztlaku vody. Při dlouhodobějším zatopení 

dochází k objemovým změnám. Odolnost může být částečně ovlivněna kvalitou povrchové úpravy. Po opadu 

vody je vysoké nebezpečí vzniku a šíření napadení biologickými škůdci. Míra poškození je přímo úměrná délce 

působení vody.  

Dle charakteru povodně a konstrukční a materiálové skladby konstrukčního prvku, spadá do kategorie 

zranitelnosti „E“ případně „B“. 

Typická poškození povodní 

 deformace rámů a křídel vlivem objemových změn – bobtnání a následné smršťování při vysychání; 

 deformace výplní vlivem působení tlaku vody a nárazů plovoucích předmětů; 

 vysazení nebo vyvrácení křídel; 

 poškození povrchových úprav; 

 biodegradace - vznik biofilmu, u dřevěných konstrukcí hrozí růst dřevokazných hub a napadení 

hmyzem; 

 koroze kovových prvků. 

Celokovové nebo s kovovým rámem a skleněnou výplní 
Jedná se o konstrukční prvky, jejichž materiálovou podstatou jsou kovové materiály tj. ocel, litina, hliník.  
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Odolnost kovových konstrukcí obecně je poměrně vysoká. Destrukce konstrukce může být vyvolána 

intenzivním dynamickým účinkem vodního proudu.  

Konstrukční prvek typický pro kategorii zranitelnosti „A“. V případě méně odolných výplní lze zařadit spíše do 

kategorie zranitelnosti „D“. 

Zasklení 
Odolnost zasklení je velmi nízká a je dána jeho plochou, způsobem kotvení do nosného rámu a konstrukčním 

řešením. Destrukce zasklení bývá způsobena intenzivním dynamickým účinkem vodního proudu,  tlakem 

vodního sloupce a nárazy plovoucích předmětů.  

Konstrukční prvek typický pro kategorii zranitelnosti „D“. 

Typická poškození povodní 

 vitráže – jsou nejvíce odolné vzhledem k existenci plošného olověného vyztužení; 

 sklo jednoduché – odolává dobře v případě nedynamického rovnoměrného zatopení z obou stran; hrozí 

poškození plovoucími předměty a tlakem proudící vody; sklo dvojité – hrozní rozpraskání i v případě 

nedynamického rovnoměrného zatopení z obou stran vzhledem k nerovnoměrnému tlaku mezi skly a 

vně.  

Preventivní opatření 

Dlouhodobá preventivní opatření 

 řádná údržba povrchových úprav i celého prvku. 

Krátkodobá preventivní opatření  

 instalace demontovatelných zábran; 

 uložení snadno demontovatelných částí mimo dosah vody;  

 u výplní otvorů v obvodových konstrukcích musí být demontáž v souladu s postupem ochrany celého 

objektu. 

3. 8 Střešní krytiny 

Konstrukce sloužící k zabránění průniku srážkové vody do objektu. Může být buď celistvá (plechové, asfaltové 

a plastové pásy nebo šablony pevně spojené (svařené) v celoplošnou krytinu) nebo skládaná – rozebiratelná 

(plechová, plastová, cementová, kamenná, dřevěná či slámová, pálená, betonová).  

Odolnost závisí na provedení střešní krytiny a intenzitě proudu. Skládané krytiny vykazují nízkou odolnost vůči 

působení vodního proudu - kategorie „D“. Celistvé krytiny plošně kotvené jsou poměrně odolné - kategorie 

„A“.  

Typická poškození povodní 

 mechanické poškození; 

 odplavení částí krytiny; 

 biodegradace - vznik biofilmu, vystřídán nástupem růstu plísní, u organických materiálů hrozí růst 

dřevokazných hub a napadení hmyzem. 

Preventivní opatření 

Dlouhodobá preventivní opatření 

 řádná údržba a zajištění celistvosti prvku; 

 vhodně zvolená krytina. 
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Krátkodobá preventivní opatření  

Vhodná a ekonomicky únosná opatření nejsou k dispozici. 

3. 9 Omítky a štuky  

Jedná se o finální konečnou úpravu povrchu, jejímž základním posláním je ochrana konstrukčních prvků vůči 

klimatickému působení a působení okolního prostředí. Z hlediska kulturního dědictví je významá i  funkce 

estetická, tedy umělecké ztvárnění povrchu konstrukčních prvků a vytvoření prostorové profilace povrchu stěn a 

fasád. Omítky jsou první nárazovou zónou vůči působící povodňové vodě a do jisté míry definují časový úsek, 

po který konstrukční prvek odolává vniknutí vody. Nejčastější skladbu historických omítek tvoří podhoz, jádro, 

štuková vrstva a finální nátěr. Odolnost omítek vůči působící vodě závisí na jejich materiálovém složení, 

otevřené pórovitosti a vnitřní hydrofobitě. Od těchto vlastností se dále odvíjí jejich nasákavost, filtrační 

koeficient a chemická odolnost v reakci s vodou a jinými látkami. Omítky lze rozdělit z hlediska typu pojiva na 

minerální a organické. Mezi minerální patří omítky vápenné, modifikované vápenné, vápenocementové, 

cementové, silikátové, sádrové a hliněné. Mezi organické patří omítky silikonové a akrylátové.  

Odolnost omítek vůči působení vody při povodni je do jisté míry ovlivněna jejich pevností, pórovitostí a 

chemickým složením pojiva. Nejméně odolné vůči vodě jsou omítky hliněné; při povodni hrozí jejich 

rozmočení a odplavení. Omítky na bázi vzdušného vápna mají vysokou nasákavost a nejsou mrazuvzdorné, 

takže v chladných obdobích hrozí poškození mokré omítky opakovaným promrznutím. Omítky modifikované 

vápenné se vyznačují lepšími mechanickými vlastnostmi a nižší nasákavostí a odolávají i působení tlakové vody 

poměrně dobře. Sádrové omítky a štuky jsou různé kvality podle typu a zpracování sádrového pojiva. 

Základními nedostatky sádry je její citlivost na vlhkost a zejména pokles pevnosti ve vlhkém prostředí 

(v závislosti na míře nasáknutí vodou může pevnost sádry poklesnout o 30 až 50%). Ve štucích a sádrové 

ornamentální výzdobě je většinou sádra modifikovaná nejrůznějšími přísadami a chráněná  povrchovými 

úpravami. Dobrou odolnost vůči působení tlakové vody lze očekávat u omítek vápenocementových a 

cementových, avšak nebezpečí hrozí následně vlivem chemických reakcí síranů s cementovými složkami. U 

moderních omítek silikátových, silikonových a akrylátových lze obecně očekávat velmi dobrou krátkodobou 

odolnost vůči působení tlakové povodňové vody.  

Dle charakteru povodně a konstrukční a materiálové skladby konstrukčního prvku může spadat do kategorie 

zranitelnosti „B“ nebo „C“. V případě odolnějších povrchových úprav výjimečně i do kategorie zranitelnosti 

„A“. 

Typická poškození povodní 

 ztráta soudržnosti vlivem rozmočení či vyplavení pojiva; 

 rozvoj trhlin vlivem náhlých objemových změn (mohou vzniknout i rychlým vysoušením po povodni); 

 mechanické poškození vlivem nárazu plovoucích předmětů; 

 zanesení nečistotami (bahnem); 

 solné výkvěty; 

 poškození mrazovými cykly; 

 biodegradace (plísně, houby, řasy). 

Preventivní opatření 

Dlouhodobá preventivní opatření 

 údržba omítek (oprava trhlin, kaveren, zpevnění historicky cenných oblastí, oprava nátěrů a výměna 

nepřídržných částí); 

 sanace podkladních konstrukcí z hlediska vlhkostí (vytvoření dodatečné bariéry vůči šíření vlhkosti 

konstrukcí); 

 používání vhodných nátěrů ovlivňujících materiálové vlastnosti omítek v minimální míře;  

 zajištění příznivého mikroklimatu v interiéru (odvod vlhkého vzduchu, zajištění cirkulace vzduchu). 
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Krátkodobá preventivní opatření  

Vhodná a ekonomicky únosná opatření nejsou k dispozici. 

3. 10 Dekorativní a uměleckořemeslné součásti stavby  

Kamenné prvky (sochy, římsy, ostění, reliéfy)  
Odolnost těchto prvků je dána druhem použitého kamene. Oproti jiným materiálům je odolnost kamenných 

prvků vůči působení vody vysoká s výjimkou pískovců a opuk. V obou případech se jedná o silně porézní 

materiál, který je schopen kapilárně nasáknout vodu až do 30% své váhy. Opuka je navíc materiál anizotropní, 

její porozita se v různých směrech liší; při velkých změnách obsahu vody má pak opuka tendenci „lístkovat“ 

(delaminovat ve vrstvách). Z pískovců jsou nejzranitelnější ty, které mají ve tmelu vysoký podíl jílových 

minerálů (tzv. hlinité tmely). Tyto minerály jsou schopny se silně hydratovat. Váží do své struktury velké 

množství vody, tím zvětšují svůj objem a kámen se rozpadá. Tento druh poškození hrozí i některým typům 

vápenců s jílovými (hlinitými) složkami. K vážnému poškození jakéhokoli porézního kamene dojde, pokud 

voda zmrzne v pórové struktuře. Neporézním typům kamene (žuly, mramory) samotná voda neškodí. 

Dle charakteru povodně a typu (členitosti) dekorativního konstrukčního prvku, může spadat do kategorie 

zranitelnosti „A“ případně „D“. 

Typická poškození povodní 

 solné výkvěty; 

 objemové změny – bobtnání; 

 povrchové znečištění; 

 ztráta soudržnosti materiálu vlivem poškození mrazovými cykly – zejména opuka a některé druhy 

pískovců. 

Štuková výzdoba (modifikovaná sádra, románský cement, modifikované vápno) 
Krátkodobé zatopení přináší ve srovnání s jinými materiály minimální nebezpečí. Poškození se týká především 

povrchových vrstev a patin. Při delším pobytu ve vodě hrozí rozpad zejména vápenným štukům. Viz kap. 

Omítky. 

Dle charakteru povodně a materiálové složení dekorativního konstrukčního prvku, může spadat do kategorie 

zranitelnosti „B“, „C“ případně i „D“. 

Obklady  
Kámen nenasákavý (žula, mramor), keramika, sklo, mozaiky 

Odolnost prvku viz kap. Kamenné prvky 

Typická poškození povodní 

 ztráta přídržnosti v důsledku degradace podkladu vlivem krystalizace solí anebo vymývání pojiva. 

Cihla a nasákavý kámen (pískovec, opuka, vápenec) 

Odolnost prvku viz kap. Kamenné prvky 

Typická poškození povodní 

 ztráta soudržnosti a přídržnosti v důsledku degradace podkladu vlivem krystalizace solí anebo 

vymývání pojiva; 

 solné výkvěty; 

 objemové změny – bobtnání; 

 povrchové znečištění; 

 ztráta soudržnosti materiálu vlivem poškození mrazovými cykly – zejména opuka a některé druhy 

pískovců. 
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Dřevo masiv (bez/s povrchovou úpravou), kompozitní materiály na bázi dřeva (dřevotřísky, sololit,a pod.)  

Prvky z masivního dřeva odolávají působení vody krátkodobě, při delším zatopení vodu absorbují a podléhají 

objemovým změnám. V případě, že jsou opatřeny kvalitní povrchovou úpravou, může být  rychlost průniku 

vody do materiálu zpomalena. Kompozitní materiály na bázi dřeva se dělí na voděodolné a neodolné. 

Voděodolné jsou primárně určeny pro styk s vodou (speciální překližky, cementotřískové desky apod.). 

Nasákavost materiálu daná povrchovou úpravou a odolností lepidla vůči vodě je malá. Jsou schopny odolávat 

středně dlouhé expozci ve vodě. Neodolné dřevokompozity mají vysokou nasákavost, již při velmi krátké 

expozici ve vodě dochází  ke ztrátě soudržnosti, nevratným objemovým změnám a deformacím.  

Dle charakteru povodně a konstrukční a materiálové skladby dekorativníchních konstrukčních prvků, spadají 

masivní dřevěné prvky do kategorie zranitelnosti „B“, subtilnější a členitější pak do kategorií „D“ nebo „E“. 

Konstrukční prvky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva pak spadají do kategorie zranitelnosti „C“. 

Typická poškození povodní 

 deformace v důsledku objemových změn – bobtnání, smršťování, nerovnoměrné vysychání – vznik 

trhlin, kroucení; 

 změna kvality povrchu – olupování laku, zmatnění; 

 biodegradace. 

Tapety (textil, papír, kůže) 
Odolnost těchto prvků je velmi nízká. K zásadnímu poškození dochází i po velmi krátké expozici ve vodě. 

Konstrukční prvek typický pro kategorii zranitelnosti „C“. 

Typická poškození povodní 

 bobtnání, rozměrové změny (srážení textilních tapet); 

 poškození dekoru (smývání nebo rozpíjení barev, rozpouštění pojiv malby, odlepování záplat ze starších 

oprav); 

 povrchové znečištění; 

 biodegradace (plísně, bakterie). 

Nášlapné vrstvy podlah   
Dřevo masiv (prkna, parkety, vlýsky), korek, kompozitní desky na bázi dřeva (dřevotříska, sololit, 

„plovoucí“ podlahy s vrstvou dřeva) 

Nebezpečí je zde možné chápat dvěma způsoby - nebezpečí pro materiál podlahové krytiny nebo nebezpečí pro 

stavební konstrukci (nebezpečí rozvoje dřevokazné houby v konstrukčním dřevě, pokud nebude mokrá krytina 

odstraněna). Samozřejmě je třeba mít na zřeteli především stav konstrukce. Poruchy viz kap. Obklady - Dřevo 

Kámen nenasákavý (žula, čedič, mramor), dlaždice - keramika nenasákavá, neporézní kompozitní desky.  

Viz. kap. Obklady - Kámen nenasákavý. 

Cihla a nasákavý kámen (pískovec, opuka, vápenec) 

Viz kap. Obklady – Cihla, nasákavý kámen 

Linoleum, PVC, lepené textilní krytiny  

Lepené textilní krytiny zaplavení většinou zcela zničí, ostatní lepené krytiny (např.PVC)  musí být většinou 

odstraněny, aby bylo umožněno vysychání konstrukce, i když samotné krytiny nejsou vodou poškozeny. 

Linoleum a PVC spadají do kategorie zranitelnosti „A“, textilní krytini do kategorie „C“.  

Typická poškození povodní 

 odlepování; 

 rozměrové změny – zvlnění; 

 povrchové znečištění; 
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 biodegradace. 

Kovové prvky (mříže, kování, zábradlí)  
Odolnost prvků je poměrně vysoká. Masivní kov odolává jak působení proudu, tak vody, nejvážnější poruchou 

je koroze, ke které však dochází až poté, co voda opadne. 

Konstrukční prvek typický pro kategorii zranitelnosti „A“. 

Typická poškození povodní 

 rozvoj koroze zejména u slitin železa nebo mědi. 

Dřevěné prvky (sochy, zábradlí, ostění, deštění ad.)  
Prvky z masivního dřeva odolávají působení vody krátkodobě, při delším zatopení vodu absorbují a podléhají 

objemovým změnám. V případě, že jsou opatřeny kvalitní povrchovou úpravou, může být  rychlost průniku 

vody do materiálu zpomalena. Kompozitní materiály na bázi dřeva mají odolnost velmi nízkou, k poruchám 

(ztrátě soudržnosti, nevratným objemovým změnám, deformacím) dochází již při velmi krátké expozici ve vodě. 

Je třeba rozlišit dřevěné prvky s polychromií a bez polychromie. Polychromovaný nebo zlacený prvek je třeba 

chápat obdobně jako malbu na dřevěném podkladu. Jedná se o stejnou skladbu materiálů (viz Závěsná malba). 

Nepolychromované dřevěné prvky s jinou povrchovou úpravu (voskování, šelak nebo jiné laky), budou do jisté 

míry, po krátkou dobu chráněny  před působením vlhkosti, avšak samotná tato vrstva bude také degradovat. 

Dle charakteru povodně a konstrukční a materiálové skladby dekoračních konstrukčních prvků, spadají masivní 

dřevěné prvky do kategorie zranitelnosti „B“, subtilnější a členitější pak do kategorií „D“ nebo „E“. 

Konstrukční prvky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva pak spadají do kategorie zranitelnosti „C“. 

Typická poškození povodní 

 deformace v důsledku objemových změn – bobtnání, smršťování, nerovnoměrné vysychání – vznik 

trhlin, kroucení; 

 změna kvality povrchu – olupování laku, zmatnění; 

 biodegradace. 

Nástěnné malby (fresco, secco) 
Často se pro obecné označení nástěnné malby nesprávně používá termín „freska“. Tento výraz však označuje 

pouze jeden typ techniky nástěnné malby: malbu pigmenty rozmíchanými jen ve vodě, bez organického pojiva, 

do čerstvé, ještě vlhké vápenné omítky. Tento typ malby je relativně odolnější, bohužel, u nás ojedinělý. 

Převážná většina nástěnných maleb v Čechách a na Moravě je malována technikou secco, kdy pigmenty jsou 

rozmíchány v pojivu (převážně organického charakteru) a jsou nanášeny na suchý, vyzrálý podklad. Ve všech 

případech jsou to látky hygroskopické (vážou na sebe vodu) a citlivé k biodegradaci. Výjimečně citlivý typ 

malby secco je nástěnná malba technikou olejomalby, neboť barevná vrstva je velmi subtilní a současně má 

velmi minimální paropropustnost. 

Dle charakteru povodně a materiálové skladby podkladu i nástěnných maleb, spadají do kategorie zranitelnosti 

„B“, případně „C“. 

Typická poškození povodní 

 objemové změny barevné vrstvy (bobtnání pojiva) -  praskání, odlupování od podkladové vrstvy omítky 

(od intonacca); 

 pod malbou se mohou tvořit dutiny, tzv. kapsy, větší či menší trhliny; 

 vymývání pojiva z podkladu – drolení, ztráta soudržnosti; 

 degradace barevné vrstvy – krakeláž, odlupování od podkladu, změny odstínu, výkvěty solí, bělavý 

povlak, povlak mikroorganismy (řasy, plísně, bakterie); 

 rekrystalizace solí - směřuje k celkové destrukci malby.  



 

   30 

 

Preventivní opatření 

Vhodná a ekonomicky únosná opatření nejsou k dispozici.  
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4. Zranitelnost vybraných typů objektů nemovitého 
kulturního dědictví 

Klasické budovy s vnitřními příčkami  
Dle charakteru povodně, konstrukční skladby a materiálového složení konstrukčních prvků mohou objekty 

z této skupiny spadat do všech pěti kategorií zranitelnosti. 

Typická poškození povodní 

 poškození základových konstrukcí, podzemních částí objektu (podlah a stěn) působením tlaku podzemní 

vody - projevuje se vznikem trhlin, vydutím nebo provalením, případně celkovou destrukcí svislých i 

vodorovných prvků (stěn a podlah); 

 poškození až destrukce podzákladí a navazujících nosných konstrukcí působením proudící vody – 

projevuje se podemletím, odplavením, poklesem, vyvrácením, deformacemi, vznikem trhlin, případně 

částečnou nebo celkovou destrukcí; 

 poškození svislých nosných konstrukcí vodorovným tlakem vody (stojící i proudící) a nárazy 

plovoucích předmětů – projevuje se vznikem trhlin, vydutím nebo provalením, mechanickým 

poškozením, případně částečnou nebo celkovou destrukcí; 

 destrukce nosných konstrukcí vlivem přetížení při saturaci nasákavých materiálů vodou (násypy, 

tepelné izolace);  

 snížení pevnosti materiálu vlivem nasycení vodou; 

 kontaminace povrchu objektu biologickými a chemickými látkami – projevuje se znečištěním, 

chemickou reakcí (koroze, výkvěty solí), biologickou infekcí (plísně, povlaky) a následným vznikem 

estetických vad a degradací materiálu (u zanedbaných konstrukcí může paradoxně dojít vlivem 

působení vodního proudu k jejich očištění od případných krust a porostu vegetace). 

Bližší specifikace viz kap. „Zranitelnost jednotlivých konstrukčních prvků“.  

Preventivní opatření 

Pro klasické budovy a haly platí všechny obecné zásady zmíněné v kapitole „Souhrn opatření vedoucích k 

ochraně nemovitého kulturního dědictví„ a dále specifická preventivní opatření pro všechny hlavní typy 

konstrukčních prvků zpracovaných v této metodice. 

Samostatně stojící komíny a věže 

Dle charakteru povodně, konstrukční skladby a materiálového složení konstrukčních prvků spadají objekty 

z této skupiny obvykle do kategorie zranitelnosti „A“. V ojedinělých případech, kdy se nacházejí v místech se 

silně proudící vodou, pak do kategorie „D“ nebo, v případě méně odolného podloží či nevhodného založení, do 

kategorie „E“. 

Typická poškození povodní 

 poškození až destrukce podzákladí a navazujících nosných konstrukcí působením proudící vody – 

projevuje se odplavením, podemletím, změnou polohy, vyvrácením, deformacemi, vznikem trhlin, 

případně částečnou nebo celkovou destrukcí, účinek poklesu základů je výrazně umocněn výškou 

konstrukce;  

 poškození svislých nosných konstrukcí vodorovným tlakem vody (stojící i proudící) a nárazy 

plovoucích předmětů při vyšší hladině zaplavení – projevuje se vznikem trhlin, vydutím nebo 

provalením, mechanickým poškozením, případně částečnou nebo celkovou destrukcí; 

 snížení pevnosti materiálu vlivem nasycení vodou; 

 kontaminace povrchu objektu biologickými a chemickými látkami – projevuje se znečištěním, 

chemickou reakcí (koroze, výkvěty solí), biologickou infekcí (plísně, povlaky) a následným vznikem 
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estetických vad a degradací materiálu (u zanedbaných konstrukcí může paradoxně dojít vlivem 

působení vodního proudu k jejich očištění od případných krust a porostu vegetace). 

Bližší specifikace viz kap. „Zranitelnost jednotlivých konstrukčních prvků“ (Základy, Svislé nosné konstrukce). 

Preventivní opatření 

Na tento typ staveb se vztahují obecná preventivní opatření.  

Velké mosty a viadukty 
Objekty typické pro kategorii zranitelnosti „D“ 

Typická poškození povodní 

 poškození celé mostní konstrukce vlivem dynamického účinku vodního proudu a nárazů plovoucích 

předmětů; 

 poškození celé mostní konstrukce zvýšeným vodorovným tlakem vodního sloupce při zanesení otvorů a 

vytvoření bariér;  

 poškození podzákladí a základů vlivem dynamického účinku vodního proudu – projevuje se 

odplavením, podemletím, změnou polohy, deformacemi, vznikem trhlin, případně částečnou nebo 

celkovou destrukcí;  

 poškození pilířů vlivem dynamického účinku vodního proudu a nárazy plovoucích předmětů – projevuje 

se vyvrácením, mechanickým poškozením a deformacemi, případně částečnou nebo celkovou destrukcí; 

 poškození mostovky vlivem dynamického účinku vodního proudu – projevuje se posunutím, 

mechanickým poškozením a deformacemi, případně částečnou nebo celkovou destrukcí;  

 poškození zábradlí vlivem dynamického účinku vodního proudu a nárazy plovoucích předmětů 

(projevuje se posunutím, mechanickým poškozením a deformacemi) náchylné na částečnou nebo 

celkovou destrukci a případné odplavení; 

 snížení pevnosti materiálu vlivem nasycení vodou; 

 kontaminace povrchu objektu biologickými a chemickými látkami – projevuje se znečištěním, 

chemickou reakcí (koroze, výkvěty solí), biologickou infekcí (plísně, povlaky) a následným vznikem 

estetických vad a degradací materiálu (u zanedbaných konstrukcí může paradoxně dojít vlivem 

působení vodního proudu k jejich očištění od případných krust a porostu vegetace). 

Bližší specifikace viz kap. „Zranitelnost jednotlivých konstrukčních prvků“ (Základy, Svislé nosné konstrukce, 

Vodorovné nosné konstrukce). 

Preventivní opatření 

Pro mosty i viadukty je zásadní zajištění odstranění plovoucích překážek, které ucpávají mostní oblouky, 

vytvářejí bariéry, a zvyšují tak výrazně boční tlak na konstrukci. Z tohoto důvodu je důležité umožnit přístup 

těžké techniky, která odstraňování během povodně bude provádět. Je vhodné též uvažovat o podepření či 

demontáži zábradlí, soch a dalších prvků, které jsou při zvýšeném proudění vody nejvíce ohroženy. U mostů se 

jako dlouhodobá prevence uplatňuje stavba ledolamů, které při povodni chrání mostní pilíře před poškozením 

nárazy plovoucích předmětů.  

Malé mosty a lávky 
Typická poškození při povodních jsou podobná jako u velkých mostů.  Největším rizikem je jejich celková 

destrukce a odplavení. Objekty typické pro kategorii zranitelnosti „E“. 

Preventivní opatření 
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Malé mosty a lávky vzhledem k jejich snadné přemístitelnosti proudem vody je vhodné buď dodatečně ukotvit 

nebo zcela demontovat. V každém případě je třeba zvážit následky vytvoření bariéry zanesením mostního 

otvoru ve srovnání s efektem, který bude mít přenesení celé mostní konstrukce či v nejhorším případě její řízená 

destrukce.  

Podzemní nádrže a jímky, podzemní objekty 
Dle charakteru povodně, konstrukční skladby a materiálového složení konstrukčních prvků, spadají objekty 

z této skupiny obvykle do kategorie zranitelnosti „A“. V případech, kdy se jedná o uzavřené, prázdné nádrže do 

kategorie „D“ nebo, v případě méně odolného podloží či nevhodného konstrukčního řešení, do kategorie „E“. 

Typická poškození povodní 

 poškození podzemních částí objektu (podlah a stěn) působením tlaku podzemní vody – projevuje se 

vznikem trhlin, dutin nebo provalením případně celkovou destrukcí vodorovných a svislých prvků (stěn 

a podlah), ztrátou těsnosti, poškozením připojovacích potrubí; 

 změna polohy v případě monolitických a celistvých konstrukcí – vyplavání  -  projevuje se změnou 

tvaru a polohy, poškozením připojovacích potrubí, ztrátou těsnosti apod.; 

 snížení pevnosti materiálu vlivem nasycení vodou; 

 poškození vnitřního vybavení - u podzemních objektů typu důlního díla nebo samostatně stojícího 

sklepa – strojní  zařízení, výdřevy, instalace; 

 kontaminace biologickými a chemickými látkami – projevuje se znečištěním, chemickou reakcí (koroze, 

výkvěty solí), biologickou infekcí (plísně, povlaky) a následným vznikem estetických vad a degradací 

materiálu (u zanedbaných konstrukcí může paradoxně dojít vlivem působení vodního proudu k jejich 

očištění od případných krust a porostu vegetace). 

Bližší specifikace viz kap. „Zranitelnost jednotlivých konstrukčních prvků“ (Svislé nosné konstrukce, 

Vodorovné nosné konstrukce). 

Preventivní opatření 

Podzemní nádrže a jímky i jiné podzemní objekty jsou zejména ohroženy bočním tlakem a vztlakem podzemní 

vody. Hlavní prevencí je snaha o vyrovnání tlaků. Pokud je to možné lze provést řízené zaplavení nebo alespoň 

přitížení a rozepření. Nutným krokem je též vyčerpání a bezpečné uložení toxických látek, které by mohly 

uniknout do vodoteče nebo do podzemních vod.  

Samostatně stojící drobné objekty  

Objekty bez vnitřní dutiny (např. pomník, kašna, sousoší, vyzdívané malé stavby: památník, boží muka atd.) 

jsou obvykle ohroženy jako celek. Z hlediska ohrožení povodní (bez ohledu na materiálové složení) na ně lze 

nahlížet jako na monolity. Dle charakteru povodně, konstrukční skladby a materiálového složení konstrukčních 

prvků spadají robustní objekty z této skupiny nejčastěji do kategorie zranitelnosti „A“, subtilnější pak do 

kategorií „D“ nebo „E“. 

Typická poškození povodní: 

 změna polohy odplavením, posunutím, povalením; 

 poškození podzákladí a základů vlivem dynamického účinku vodního proudu – projevuje se 

odplavením, podemletím, změnou polohy, deformacemi, vznikem trhlin, případně částečnou nebo 

celkovou destrukcí;  

 částečná nebo celková destrukce vlivem dynamického působení proudu vody a plovoucích předmětů; 

 snížení pevnosti materiálu vlivem nasycení vodou; 

 kontaminace povrchu objektu biologickými a chemickými látkami – projevuje se znečištěním, 

chemickou reakcí (koroze, výkvěty solí), biologickou infekcí (plísně, povlaky) a následným vznikem 
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estetických vad a degradací materiálu (u zanedbaných konstrukcí může paradoxně dojít vlivem 

působení vodního proudu k jejich očištění od případných krust a porostu vegetace); 

Objekty s vnitřní dutinou (např. kaplička, zvonice, hrobka, srub, stodola, altány, skleníky atd.) podléhají při 

povodních podobným poškozením jako klasické budovy. Vzhledem ke svým rozměrům jsou však mnohem 

náchylnější na celkovou destrukci a odplavení. Dle charakteru povodně, konstrukční skladby a materiálového 

složení konstrukčních prvků spadají robustní objekty z této skupiny nejčastěji do kategorie zranitelnosti „A“, 

subtilnější pak do kategorií „D“ nebo „E“. 

Preventivní opatření 

Drobné objekty jsou velmi náchylné k přemístění nebo celkové destrukci. Jako preventivní opatření můžeme 

přijmout částečnou (odstranění výplní) či celkovou demontáž (přesunutí soch), obalení či obestavění konstrukce 

v případě malých objektů.  

Ploty a ohradní zdi  
Tyto stavby jsou specifické především tím, že tvoří překážku vodnímu toku a způsobují vznik bariér. Ohroženy 

jsou v prvé řadě působením vodního proudu a bočním tlakem vodního sloupce. Objekty typické pro kategorii 

zranitelnosti „E“. 

Typická poškození povodní 

 provalení nebo celková destrukce; 

 poškození podzákladí a základů vlivem dynamického účinku vodního proudu; 

 snížení pevnosti materiálu vlivem nasycení vodou; 

 kontaminace povrchu objektu biologickými a chemickými látkami – projevuje se znečištěním, 

chemickou reakcí (koroze, výkvěty solí), biologickou infekcí (plísně, povlaky) a následným vznikem 

estetických vad a degradací materiálu (u zanedbaných konstrukcí může paradoxně dojít vlivem 

působení vodního proudu k jejich očištění od případných krust a porostu vegetace) 

Preventivní opatření 

Tyto konstrukční prvky vytvářejí bariéru proudící vodě, fungují jako přehrada a mohou způsobit zvýšení 

hladiny vody v okolí. Prevencí proti těmto účinkům je otevření vrat a otvorů, případně demontování celku či 

jednotlivých polí. Tato opatření způsobují i zmenšení bočního tlaku vody na konstrukci. Vzhledem k vysoké 

nestabilitě těchto konstrukcí je vhodné jejich podepření. 
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5. Souhrn opatření k ochraně nemovitého kulturního 
dědictví 

5. 1 Shromáždění dat  

Shromáždění informací o výskytu povodní v daném území 

Prvním krokem při posuzování zranitelnosti objektů kulturního dědictví při povodních je stanovení, zda je 

objekt skutečně nějakým typem povodně ohrožen a do jaké míry. K tomuto účelu slouží následující zdroje.  

Základní legislativní podklady: 

 vodní zákon – Zákon č. 254/2001 Sb., 

 příslušná územně plánovací dokumentace se stanoveným zátopovým územím,  

 povodňový plán obce, areálů příp. jednotlivých staveb. 

Oblastní a celorepublikové informační zdroje: 

 mapy záplavových území (http://heis.vuv.cz/,http://cds.chmi.cz), 

 mapy povodňového nebezpeční, ohrožení a rizik (http://cds.chmi.cz), 

 Povodňový informační systém (http://www.povis.cz/html/), 

 historické záznamy ve státní archivní síti (Státní okresní archivy, Státní oblasní archivy, Národní 

archiv) 

 odborná literatura. 

Místní zdroje: 

 osobní zkušenost a povědomí o výskytu povodní v dané oblasti v minulosti, 

 historické záznamy v místních knihovnách a soukromých archivech (rodinné a obecní kroniky, archiv 

redakce místního tisku apod.).  

Shromáždění veškeré dostupné dokumentace o objektu 

Základním krokem vedoucím k analýze skutečného stavu objektu je shromáždění veškeré dostupné 

dokumentace. Jedná se o projektovou dokumentaci původního -  navrženého stavu a dokumentaci provedení 

veškerých pozdějších úprav, rekonstrukcí a sanačních zásahů. Důležitou roli hraje též přesnost zakreslení vedení 

sítí (voda, plyn, elektro, kanalizace).  Druhým krokem je shromáždění informací o umělecky a historicky 

hodnotných movitých objektech a nemovitých částech stavby. 

Projektová dokumentace bývá dohledatelná v následujících místech: 

 archiv majitele objektu, 

 archiv správce objektu, 

 archiv příslušného městského úřadu (stavební odbor), 

 archiv příslušného pracoviště Národního památkového ústavu, 

 speciální archivy,  

 odborná literatura – encyklopedie, průvodci, přehledy historicky cenných staveb v regionu, ad.  

Zmapování stávajícího stavu objektu a jeho podzákladí 

Zmapování objektu slouží k získání základních informací o provedení objektu a jeho aktuálním stavu. Zahrnuje 

identifikaci objektu, jeho situování a konstrukční a materiálové provedení. Cílem je získat komplexní obraz 

http://heis.vuv.cz/,http:/cds.chmi.cz
http://cds.chmi.cz/
http://www.povis.cz/html/
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z hlediska technického stavu a skladby, ale také kulturně historické hodnoty objektu. Podrobná dokumentace je 

základním východiskem pro preventivní, ale též případná sanační opatření. Hlavní pozornost z hlediska 

prevence by měla být věnována úpravám, které se podílejí na ovlivnění rychlosti vysychání konstrukcí 

zasažených povodňovou vodou.  

Zmapování inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů: 

 inženýrsko-geologický průzkum, 

 hydrogeologický průzkum, 

 geotechnický průzkum. 

Zmapování objektu z technického hlediska zahrnuje: 

 aktuální zaměření objektu a doplnění chybějících částí projektové dokumentace; 

 zmapování konstrukční a materiálové skladby jednotlivých částí objektu – stavebně technické 

průzkumy a provedení sond do jednotlivých konstrukčních prvků; 

 zmapování stávajících poruch na objektu; 

 zmapování stavu objektu z hlediska vlhkosti a přítomných solí; 

 zmapování původně navržených opatření a systémů bránících přístupu vody nebo naopak umožňující 

přístup vody ve zvětšené míře (původní izolace, provětrávací systémy a drenáže); 

 zmapování pozdějších stavebních zásahů, vyhodnocení jejich očekávané reakce na povodňovou vodu, 

vyhodnocení jejich vlivu na rychlost přirozeného vysychání.    

Zmapování objektu z uměleckého a historického hlediska: 

 zmapování umístění umělecky a historicky hodnotných movitých objektů a nemovitých částí stavby, 

 podrobná dokumentace umělecky a historicky hodnotných movitých objektů a nemovitých částí stavby. 

Metody průzkumu 

Základním postupem inspekce objektu je vizuální prohlídka a porovnání s dostupnou dokumentací. Vizuální 

prohlídka umožňuje posoudit objekt jako celek a jeho současný stav. Tato prohlídka může být doplněna o 

jednoduché postupy diagnostiky stavebních konstrukcí např. identifikace dutin v omítce poklepem, vrypové 

zkoušky atd.   

Inspekci lze rozšířit o další vyšetření:  

 kopané sondy pro odhalení základů, 

 bourané a vrtané sondy,  

 nedestruktivní analýzy konstrukčních prvků (měření vlhkosti, ultrazvuková analýza, rentgenová analýza 

ad.), 

 odběr vzorku k laboratorním analýzám (obsah vlhkosti, solí, potřebné fyzikální a chemické vlastnosti, 

vyšetření biologického napadení apod.). 

Zpřístupnění skrytých částí konstrukčních prvků provedením sond umožní získat doplňující informace o jejich 

materiálovém složení a jakostním stavu. Sondy se provádí nejčastěji ke zjištění inženýrsko-geologických 

podmínek založení, ke zjištění stavu základových konstrukcí a hydroizolací, materiálového složení nosných 

konstrukcí anebo ke zjištění jakostního stavu zabudovaných dřevěných konstrukcí. Nutnost a rozsah provedení 

sond záleží na znalostech konstrukční a materiálové skladby jednotlivých konstrukčních prvků objektu v době 

zjišťování rizik plynoucích z povodní a plánování preventivních opatření. 

Provedení sond je třeba konzultovat s odborníky z diagnostických či stavebních firem a s pracovníky památkové 

péče (územní pracoviště Národního památkového ústavu, příslušný odbor památkové péče vydávající závazné 

stanovisko). 
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5.2 Posouzení zranitelnosti  

Vyhodnocením vstupních dat, respektive jejich vzájemných kombinací, získá uživatel informace o hrozících 

rizicích a zranitelnosti jednotlivých konstrukčních prvků i celého objektu. Součástí výstupu analýzy jsou rovněž 

návrhy dlouhodobých i akutních preventivních opatření, vedoucích ke snížení zranitelnosti a škod na objektu. 

Vhodnou formou výstupu je plán objektu k vyznačením kritických míst a konstrukcí a popis relevatních 

preventivních opatření při jednotlivých stupních povodňové aktivity viz 9. 2 Příklad zakreslení kritických míst 

objektu.  

 

 

Požadovanými vstupními parametry jsou: 

 riziko výskytu povodně a její charakter, 

 inženýrsko-geologické a hydrogeologické podmínky podzákladí objektu, 

 informace o zapuštění objektu v terénu, 

 informace o situování objektu vůči ostatním budovám, 

 konstrukční a materiálové složení objektu, 

 stav objektu, 

 stávající poruchy v objektu, 

 riziková konstrukční provedení a stavební zásahy, 

 informace o způsobu užívání objektu. 

Stanovení kritických konstrukcí a celkové zranitelmosti objektu 

Síly a možná zatížení, kterými povodeň na konstrukci působí, jsou dány rychlostí nástupu, výškou vodní 

(kulminační) hladiny a dobou ústupu povodně a opadu vody. Z těchto parametrů lze určit pravděpodobnou 

výšku zaplavení objektu a převládající druh působících sil na objekt (např. prudký proud s výrazným 

dynamickým účinkem, dlouhodobé zaplavení s negativními účinky na kvalitu stavebních materiálů, působení 

vztlaku podzemní vody apod.).  

Proti silám a zatížením, vyvolaným povodní, pak stojí samotný objekt, jehož odolnost určuje míru poškození 

(zranitelnost). Hlavním parametrem zranitelnosti je konstrukční a materiálové provedení  objektu. Vrámci 

analýzy je třeba zohlednit také dodatečné stavební zásahy, aktuální technický stav a historii užívání objektu. 

Pomocí těchto parametrů je možné určit konstrukce a konstrukční prvky nejvíce náchylné k poškození povodní 

dle kapitoly „Zranitelnost konstrukčních prvků“. Prvky s vysokou zranitelností by měly být podrobeny 

důkladnému posouzení odpovídajícími odborníky, především pak statickému posouzení s ohledem na 

předpokládaný účinek povodně. Pro snazší a rychlý přehled zranitelnosti konstrukčních prvků a objektů slouží 

jejich zatřídění do pěti kategorií (A, B, C, D, E). K jednotlivým kategoriím zranitelnosti jsou přiřazeny taktéž 

odpovídající typy vhodných preventivních opatření.  

5. 3 Dlouhodobá preventivní opatření 

Preventivní opatření, která by zcela eliminovala vznik škod a ztráty na objektech kulturního dědictví v důsledku 

působení povodní není možné zajistit. Vhodně vybraná a cílená preventivní opatření ale mohou velmi zmírnit 

negativní dopad povodní. Dlouhodobá preventivní opatření jsou taková, která jsou realizována v době, kdy 

nehrozí reálně nebezpečí zasažení povodní a vyžadují delší časový úsek pro svou aplikaci. 

Zajištění řádné údržby objektu 
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Základním preventivním opatřením je zajištění pravidelné kontroly, údržby a případných oprav objektu. Tato 

opatření zahrnují: 

Sanační zásahy 

 opravy nosných konstrukcí (výměna, zesílení, sanace poškozených prvků či konstrukcí); 

 opravy povrchů (zajištění celistvosti omítek, nátěrů dřevěných konstrukcí apod.); 

 opravy prvků krátkodobé životnosti (výplňové prvky, obložení, zámečnické prvky); 

 provedení nutných statických zásahů (zvýšení příčné a podélné tuhosti objektu); 

 sanace z hlediska vlhkosti a úprava mikroklimatu (zpomalení degradace, prodloužení životnosti); 

 ošetřování konstrukcí biocidními prostředky.  

Potenciální nebezpečí záplavy by mělo být též zohledněno při návrhu a realizaci dodatečných stavebních zásahů 

na objektu tak, aby nový stav zlepšil, příp. zachoval stávající reakční stav objektu vůči záplavě viz. doporučená 

preventivní opatření při rekonstrukci kap. „Zranitelnost konstrukčních prvků“. Všechna zmíněná opatření je 

nutné provádět v součinnosti s pracovníky památkové péče. 

Zajištění řádné funkce instalací 

 osazení a kontrola funkce zpětných klapek v kanalizaci; 

 údržba elektroinstalací, vody, plynu a vzduchotechniky. 

Zajištění odtoku vody z přilehlého terénu 

 vyspádování okolního terénu směrem od objektu; 

 údržba kanalizačních, drenážních aj. systémů; 

 zajištění průchodnosti příkopů, odvodňovacích kanálů apod.; 

 zajištění průchodnosti propustků, mostků apod.; 

 zajištění čistoty okolního pozemku od předmětů, které mohou následně poškodit objekt (plovoucí 

materiálů – dřevo, lehký stavební materiál, nebezpečné látky apod.). 

Zlepšení podmínek založení 

Specifickou záležitostí z hlediska prevence proti povodním jsou opatření zajišťující lepší stabilitu podloží. 

Zlepšením vlastností základové zeminy může být dosaženo zvětšením smykové pevnosti, zmenšení 

stlačitelnosti případně propustnosti. Tyto zásahy jsou poměrně náročné na provedení a jsou podmíněné 

předchozí diagnostikou a projektovou přípravou. Vhodnými zásahy jsou: 

 nahrazování jinou zeminou (tzv. štěrkopískové polštáře); 

 změna stavu zeminy (odvodňování – drenáží, čerpacími vrty, popř. štěrkopískovými pilotami, 

zhutňování); 

 aplikace přísad do základové půdy (injektáže, stabilizace); 

 vysoušení a vypalování zeminy; 

 přidávání konstrukčních prvků (geotextílie, kotvy, hřebíky). 

Dlouhodobé zajištění objektu proti průniku povodňové vody  

Jde o kombinaci řešení zahrnující jak kroky pravidelné údržby, tak speciální technická opatření, která umožňují 

v případě nebezpečí objekt urychleně zajistit proti průniku vody. 

 utěsnění prostupů do objektu okolo instalací; 

 utěsnění trhlin a spár; 

 instalace a kontrola funkčnosti zpětných klapek; 

 příprava pro uzavření otvorů a průduchů do 1m nad terénem; 
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 příprava pro instalaci mobilních zábran. 

Organizační opatření  

Jde o souhrn netechnických opatření vedoucí k minimalizaci následků zasažení objektů povodní. Soukromých 

vlastníků a správců objektů se v tomto případě týkají pouze odrážky 2 a 3. 

 zřízení systému včasné výstrahy a informačního servisu; 

 vypracování povodňového a krizového plánu na všech úrovních (území, objekt, předmět); 

 zajištění aplikovatelnosti doporučení uvedených v krizovém plánu; 

 koordinace činností záchranných jednotek – nutnost začlenění specialisty na konzervaci historických 

materiálů a konstrukcí (přeshraniční spolupráce, mobilní specializované diagnostické týmy, …). 

5.4 Krátkodobá preventivní opatření 

Jedná se o preventivní opatření, která se provádějí v bezprostřední reakci na vyhlášený stupeň povodňové 

aktivity (SPA) a která se řídí existujícícím  krizovým a povodňovým plánem. 

1.SPA – stav bdělosti 

 sledování vývoje povodňové situace; 

 kontrola stavu objektu, odvodňovacích systémů, únikových cest. 

2.SPA – stav pohotovosti   
(zahájení činnosti směřující k ochraně zdraví, životů a majetku) 

 přemístění cenného movitého majetku mimo části s předpokládaným ohrožením (dle zjištěných analýz 

rizika) případně vyklizení objektu; 

 provedení kontroly těsnosti stávajících konstrukcí a příprava provedení dodatečného utěsnění prostupů 

ve svislých (případně i vodorovných) nosných konstrukcích – zamezení průniku vody do objektu 

(například pytli s pískem, montážní pěnou, silikonovou pastou, lepicí páskou atd.); 

 sledování informací o ohrožení a předpokládané době zaplavení;  

 příprava k opuštění objektu (evakuace osob). 

3.SPA – stav ohrožení  
 (provádění činností k zabránění škod na majetku)  

 utěsnění veškerých možných transportních cest vody (očekávaná výška zaplavení do 1m); 

 otevření a zprůchodnění objektu v případě očekávání vyšší hladiny zatopení (nad cca 1 metr nad 

terénem), vysadit okna a dveře a umístit mimo dosah vody; 

 uzavření přívodu plynu, vody, elektřiny do objektu; 

 aplikace opatření k ochraně jednotlivých konstrukčních prvků;  

 řízené zaplavení či přitížení podzemních částí objektů (pokud to konstrukce umožňují) pro vyrovnání 

tlaků podzemní vody; 

 opuštění objektu.  
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6. Zranitelnost movitého kulturního dědictví  

Mobiliář, vnitřní vybavení objektu, eventuálně sbírky, které zde mohou být uložené, jsou proti působení vody 

obvykle relativně málo odolné. Při povodni nebo masivním zatečení jsou vždy vážně poškozeny, aniž by míra 

poškození byla úměrná době, po kterou byl objekt ve styku s vodou. Namočení trvající pouze několik hodin 

udělá na mobiliáři škodu srovnatelnou se zatopením trvajícím několik dní.  

6.1 Typická poškození povodní 

Poškození jednotlivých objektů se liší podle povahy mobiliáře (podle jeho typu a materiálového složení); 

v některých případech mohou různé typy degradace materiálu probíhat současně, anebo mohou nastat postupně 

(např. u kolorované fotografie vzápětí po styku s vodou začne bobtnat želatinová vrstva, současně se budou 

rozpíjet a vymývat kolorovací inkousty, až později dojde k delaminaci želatinové vrstvy, případně k 

biodegradaci – napadení želatiny nebo papíru mikroorganismy). 

 bobtnání – mění se rozměry objektu, může dojít až k destrukci (dřevo, intarzie, kůže, papír, želatinová 

vrstva na fotomateriálu nebo audiopáskách, pergamen); 

 rozpouštění a vymývání – vyplavují se barviva a pigmenty z některých typů malby (akvarel, pastel, tuš), 

poškozují se některé povrchové úpravy dřeva (šelaková politura, moření), rozpouštějí se a vymývají 

lepidla na bázi klihu a škrobu (nábytek, knižní vazby, ...); 

 rozpíjení a zapouštění barev (na textilu a na papíře); 

 delaminace, odlupování malby (nástěnná malba, olejomalba nebo akryl na plátně, polychromie na 

dřevě); 

 mechanická poškození, ke kterým dochází při dynamickém zaplavení proudem vody a která mohou být 

pro některé typy sbírkových předmětů likvidační. Týká se to hlavně přírodnin (herbáře, lastury, 

entomologické sbírky) a drobných a/nebo křehkých předmětů (sklo, porcelán, šperky, archeologické 

sbírky); 

 koroze železných a barevných kovů a jejich slitin (kovové předměty nebo kovové součásti předmětů, 

archeologické materiály, koroze dracounů na výšivkách, koroze kování na vazbách knih) - objevuje se 

jako druhotné poškození po opadu vody; 

 biodegradace – napadení mikroorganismy – bakteriemi, plísněmi nebo dřevokaznou houbou (týká se 

všech organických látek jako dřevo, textil, koberce, kůže, papír, fotomateriály, organická pojiva malby, 

entomologické a botanické sbírky a některé archeologické nálezy) - objevuje se jako druhotné 

poškození po opadu vody. 

6.2 Mechanismy degradace typické pro konkrétní materiály 

Dřevo 
(nábytek, hudební nástroje, dřevěné sochy, dřevěné sochy s polychromií nebo polychromie na dřevěné desce, 

modely, hračky) 

Dřevo je hygroskopický materiál. Se změnou vlhkosti se v důsledku kolísání obsahu vody ve hmotě deformuje 

(bobtná nebo se smršťuje). Protože je to materiál anizotropní, změny v něm neprobíhají ve všech směrech 

stejně; dřevo se kroutí, praská. Zvýšená vlhkost dřeva pak zvyšuje pravděpodobnost biodegradace (napadení 

plísněmi, houbami, bakteriemi). V zimním období, mrazech mohou dřevo poškodit krystaly ledu, dochází k 

porušení struktury dřevní hmoty. 
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Je třeba rozlišit dřevo bez úprav a dřevo s různými povrchovými úpravami (dýhované, lakované leštěné, 

intarzované nebo malované). Dřevěný nábytek se speciálními úpravami kromě výše zmíněných základních 

defektů vykazuje v důsledku působení vody ještě řadu dalších poruch:  

Dýhované dřevo – odlupování dýh, plesnivění v ploše spoje dýh. 

Dřevo s povrchovou úpravou (voskování, šelak, jiné laky) – po krátkou dobu povrchová úprava dřevo před 

vlhkostí chrání, potom sama degraduje (rozpouští se, praská, odlupuje se) a voda dále působí přímo na dřevo.  

Dřevo malované nebo zlacené (např. součásti etnografických sbírek, zámeckého mobiliáře, rámy, kostelní 

lavice, zpovědnice, tzv. architektura oltářů apod.) – chová se obdobně jako desková malba. Barevná vrstva trpí 

extrémními hodnotami vlhkosti a stejně tak i podklad malby či zlacení. Citlivost vůči krátkodobému působení 

vody je nepřímo úměrná relativnímu zastoupení hygroskopických pojiv (hlavně polysacharidů a bílkovin) 

v podkladových vrstvách a tmelech. Dlouhodobé působení vody vede k totální destrukci malby či zlacení. 

Intarzované povrchy a povrchy, zdobené marketerií – jsou na vlhkost velmi citlivé. Různé materiály, použité 

v intarzii a marketerii, ve vodě bobtnají různou měrou, což způsobuje lokální odlupování a destrukci dekorace. 

Dřevěné sochy – je třeba rozlišit dřevěné sochy s polychromií a bez polychromie. Pokud mají 

nepolychromované dřevěné sochy nějakou povrchovou úpravu (voskování, šelak, jiné laky), bude dřevo po 

krátkou dobu chránit i před působením vlhkosti, avšak i samotná tato vrstva bude degradovat. Polychromovanou 

nebo zlacenou sochu je třeba chápat obdobně jako závěsnou malbu.  

Dřevotříska (dřevoštěpkové, dřevotřískové, dřevovláknité a další aglomerované materiály na bázi dřeva) 

– bobtnání dřeva i lepidel a pojiv, které jsou v deskách obsaženy, vyvolává masivní rozměrové změny, velmi 

pravděpodobná je mikrobiální degradace všech složek dřevotřísky (plísně). Pravděpodobná je totální a nevratná 

destrukce. 

Textil 
(čalounění, závěsy, tapiserie, koberce, tapety, krajky, výšivky, oděvy, kostýmy, kroje, hračky, etnografické 

sbírkové předměty)  

Všechna přírodní vlákna jsou hygroskopické povahy. Vysoká vlhkost může vyvolat rozměrové změny textilu 

nebo způsobit zapouštění barev, zejména u výšivek; silně degradovaný textil se v důsledku zatopení vodou 

může i rozpadnout. Vysoká vlhkost zejména v teplém počasí velmi zvyšuje pravděpodobnost biologického 

napadení (plísněmi a bakteriemi). Působení plísní je dvojí: metabolity plísní vytvářejí na textilu neodstranitelné 

barevné skvrny, při delším působení pak plísně materiál rozkládají. Relativně nejodolnější jsou vlákna 

rostlinného původu – konopí, len a bavlna, méně odolná jsou živočišná vlákna - vlna a hedvábí. 

Zvýšenou pozornost zasluhují všechny textilie z kombinovaných materiálů – např. vlna + hedvábí na tapiseriích 

či čalounění, nebo hedvábí + kov na výšivkách nebo brokátových vazbách. Může nastat totální destrukce 

citlivějšího materiálu – např. se rozpadne hedvábný útek, zůstane vlněná osnova, nebo korozní produkty kovu 

na výšivce mohou poškodit celou textilii, nebo se rozpadne vnitřní vlákno dracounu, kolem něhož je obtočený 

kovový layer. 

Odolnost historických textilií je snížena již jejich stářím, u některých textilií byla navíc snížena již v procesu 

jejich výroby (chemicky nebo mechanicky). Např. při barvení přírodními barvivy byly jako mořidla běžně 

používány železnaté soli (např. hnědé odstíny vláken na tapiseriích obsahují zbytky hygroskopických 

mořidlových solí, které ve vlhkém prostředí tvoří kyselé roztoky a značně urychlují degradaci vlákna). Na konci 

19. století bývaly hedvábné tkaniny „zatěžkávány“ solemi těžkých kovů, aby bylo dosaženo větší splývavosti. 

Textilní vlákna po takovém zpracování jsou málo odolná, jsou křehká, snadno se lámou a rozpadají; ve srovnání 

s textiliemi, které těmito procesy neprošly, stárnou rychleji, a jsou také citlivější vůči všem degradačním 

vlivům.  

Nečistoty představují pro tkaniny větší nebezpečí, než se obecně připouští. Ulpívají na povrchu textilie, zadržují 

v sobě vlhkost a eventuálně i kyselé nebo zásadité látky, které napomáhají degradaci vlákna. Vrstvy prachu a 

nečistot jsou spolu s vlhkostí živnou půdou pro růst mikroorganismů. 
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Kůže  
(čalounění, kožené a sedlářské výrobky, etnografické sbírkové předměty, některé hudební nástroje, knižní vazby, 

tapety, vycpaniny) 

Kůže je vláknitý materiál bílkovinné povahy, tvořený převážně kolagenem. Činěním vzniká z kůže useň. Ve 

sbírkách se vyskytuje často v kombinaci s jinými materiály (oděvy, boty, čalounění, koňské postroje, knižní 

vazby).  

Odolnost usně  je dána druhem a kvalitou použité kůže, způsobem činění, tukování, barvení a dalšími úpravami. 

Nejodolnější jsou hověziny a vepřovice. Ve vlhkém prostředí, zejména v teplém počasí, hrozí usním napadení 

mikroorganismy, zejména plísněmi. 

V případě kombinace s kovovými částmi (např. u čalounění nábytku - hřebíčky, péra, kovová konstrukce) je 

pravděpodobná koroze kovových součástí a následně poškození usně korozními produkty. Odstraňování 

korozních produktů železa, mědi nebo jejich slitin z usně je obtížné, na usni mohou trvale zůstat skvrny.  

Papír  
(knihy, výtvarná díla na papíře, listinné dokumenty, alba, herbáře a plány) 

Papír – přijímá vodu různou rychlostí v závislosti na stáří, stavu a složení materiálu.  Namočením ztrácí 

kompaktnost, bobtná, vlákna se od sebe oddělují, chemické látky, použité při výrobě, nebo při další úpravě 

papíru se rozpouštějí a vymývají. Mohou se stát živinami pro plísně anebo působit další problémy např. slepení 

stránek knih. Bez okamžitého ošetření je vysoké nebezpečí rozvoje plísní, které může vést až k totálnímu 

rozkladu materiálu. Nejkritičtější je teplé a vlhké prostředí. 

Obecně platí, že rukopisy a knihy datované před rokem 1840 přijímají cca 80 % vody vzhledem ke své původní 

hmotnosti, výjimečně až 200 % své původní hmotnosti. Tyto knihy obsahují velký podíl klihu (protein), a proto 

jsou po nasáknutí vodou častěji napadeny plísní. Ve srovnání s nimi moderní knihy absorbují vodu „jen“ cca do 

60 % své původní hmotnosti.  

Papír v knižním bloku a lepenkové jádro vazby mají vyšší kapacitu bobtnání než potahový materiál vazby, 

knižní blok nasáklé knihy se rozpíná do takové míry, že dojde buď k jeho částečnému, nebo úplnému oddělení 

od vazby. Bobtnání desek z vysoce nasákavé lepenky je velmi destruktivní (desky mohou nasáknout vodu až do 

té míry, že dosáhnou tloušťky knižního bloku). Lepenkové jádro vazby nasákne velké množství vody a místo 

mezi lepenkou a předsádkovým papírem bývá často zdrojem růstu plísní. 

Bobtnání pokryvu z textilu, tuhého plátna a plastických hmot je nepatrné, v některých případech se plátno sráží.  

Kožené a pergamenové knihy – materiál je obvykle klasifikován jako vzácný, jeho eventuální poškození je 

velmi závažné a nároky na jeho uložení by měly být vyšší než na uložení ostatních fondů. Kůže i pergamen jsou 

mimořádně náchylné k poškození plísněmi i samotnou vodou. Při dlouhodobém pobytu ve vodě se pergamen 

může zcela rozmočit. 

Natírané (zušlechtěné) papíry – papíry, povrchově zušlechtěné natíráním pigmentovými i nepigmentovými 

nátěry (na bázi bílkovin, škrobu, pryskyřic a olejů), jsou vůči působení vody daleko citlivější, než nenatíraný 

papír. Existuje přes 100 různých typů natíraných papírů. Některé z nich mají velmi vysokou nasákavost, (až 5x 

větší než nenatírané). Zušlechtěné papíry, vyrobené do r. 1940(-50), obsahují nátěry na bázi škrobu nebo 

proteinové směsi. Ty vytvářejí v přítomnosti vody gel, který sušením ztuhne, a přitom se listy knihy slepí do 

pevného bloku (jako cihla). Natírané papíry, vyrobené po r. 1940(-50), obsahují látky rozpustné v organických 

rozpouštědlech, které ve vodě bobtnají jen minimálně. 

Závěsné obrazy 

Pojmem závěsné obrazy rozumíme především malby na plátně a na dřevěné podložce (deskové obrazy), ale i 

malby na moderních materiálech (na překližce, na kartonu), výjimečně se můžeme setkat i s malbou na kůži 

(některé etnografické materiály) nebo na kovové desce. Malba je obvykle tvořena několika vrstvami, z nichž 
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nejspodnější, přiléhající k podložce, má vyrovnávací funkci (bolus, křídoklihové podklady apod.) a na ní 

spočívá jedna nebo více vrstev vlastní malby, eventuálně podmalby a malby, anebo malby a pozdějších 

přemaleb. Vlastní malba může být kryta ochrannou vrstvou laku na bázi terpenických nebo syntetických 

pryskyřic. Komplex všech těchto vrstev je nazýván barevná vrstva. Taková je výstavba klasické malby. Moderní 

umělci často experimentují s různými materiály a technikami a tento usus ne vždy dodržují. 

Jedná se tedy o souvrství - o sendvičovou strukturu, kde jednotlivé jsou vrstvy tvořeny různými materiály, a 

mají tedy i různé vlastnosti. Z hlediska možného zaplavení nás zajímá zejména jejich chování ve styku s vodou 

(bobtnání a s ním spojené rozměrové změny jednotlivých vrstev, jejich praskání (krakelování), ztráta 

soudržnosti a delaminace a jejich náchylnost k biodegradaci). K řadě nežádoucích procesů může dojít nejenom 

zaplavením, ale i v průběhu neřízeného vysychání. 

Kolísání obsahu vody a teploty vyvolává rozměrové změny materiálů. Čím více se různí schopnost absorpce 

vody a tepelná roztažnost jednotlivých vrstev, kterými je malba tvořena, tím větší je pravděpodobnost jejího 

poškození (praskání, vznik krakel, odlučování sousedících vrstev, odlupování od podložky, atd.).   

Plátno – ztrácí svou pevnost a elasticitu už pouhým stárnutím, časem může praskat a rozpadat se. Působení 

vlhkosti degradaci plátna urychlí (mění se vypnutí vláken, a tím i rozměry díla, klihová nebo škrobová rentoaláž 

(nažehlené opravy původního plátna) zbobtnáním ztrácí své fyzikální vlastnosti, a tím i svou mechanickou 

funkci; dlouhodobě zvýšená vlhkost zvyšuje pravděpodobnost biodegradace (napadení plísněmi a bakteriemi).  

Dřevo – je hygroskopický materiál, v důsledku jakýchkoli změn vlhkosti ve hmotě se deformuje (bobtná nebo 

se smršťuje). Protože je to materiál anizotropní, objemové změny v něm neprobíhají ve všech směrech stejně; 

dřevo se kroutí, praská. Zvýšená vlhkost dřeva zvyšuje pravděpodobnost napadení plísněmi. Obdobná 

poškození hrozí i dřevotřískovým podkladům malby a kartonům, jen s tím rozdílem, že málokdy dochází až 

k popraskání. Změna obsahu vody v podložce může způsobit velké deformace podložky a delaminaci barevné 

vrstvy.  

Barevná vrstva - trpí extrémními hodnotami vlhkosti obdobně jako podkladové materiály. Citlivost vůči 

krátkodobému působení vody je přímo úměrná relativnímu zastoupení hygroskopických pojiv (hlavně 

polysacharidů a bílkovin) v malbě. Nejcitlivější jsou kvaše a tempery, neboť příjem vody pojivem (vysoce 

hygroskopickými polysacharidy) vyvolává silné bobtnání materiálu, a tím i velké objemové změny (tvoří se 

puchýře, krakely, malba praská, odlupuje se od podkladu). Obdobně silně bobtnají barvy, pojené disperzními 

pojivy, zejména polyvinylacetátovými disperzemi (používanými od 50. let 20. století). Relativně nejméně citlivé 

jsou vůči krátkodobému působení vlhkosti klasické olejomalby. V teplém počasí hrozí biodegradace 

organických pojiv barevné vrstvy, v mrazech  pak zmrznutí vody v barevné vrstvě, a následně její popraskání. 

Laky – chrání vlastní malbu před působením vlhkosti, ale jen po krátkou dobu. Dlouhodobé působení vysoké 

vlhkosti má za následek nevratné zakalení - „oslepnutí“ (zbělání) terpenických obrazových laků.  

Organická pojiva, obsažená v barevné vrstvě, i laky mohou být cílem mikrobiálního napadení (plísněmi nebo 

bakteriemi). Kromě typických výkvětů plísní na povrchu malby, může být projevem tohoto napadení i lokální 

odbarvování nebo naopak nově vzniklé barevné skvrny, bělavý zákal na povrchu, odlupování barevné vrstvy, 

nebo rozpad těch částí malby, kde mikroorganismy rozloží pojivo malby.  

Přírodniny 

Přírodovědné sbírky jsou křehké a citlivé jak na kvalitu podmínek uložení, tak na jemnost manipulace. 

S výjimkou sbírek minerálů, koster a vápenatých schránek se jedná o organický materiál. Degradačními činiteli 

mohou být: vlhkost, světlo, teplo, mikroorganismy, přítomnost kyselých látek či neopatrná manipulace.  

Botanické, mykologické, entomologické sbírky a vycpaniny – ve vodě bobtnají a časem podléhají hydrolýze; 

přítomnost kyselých látek ve vodě tento proces urychluje. Při otřesech a vibracích (při dynamickém zaplavení 

nebo neopatrné manipulaci) hrozí rozlámání. V mrazech mohou krystaly vymrzajícího ledu roztrhat strukturu 

hmoty, u organických materiálů (botanické, mykologické a entomologické sbírky a vycpaniny) hrozí zejména 

v teplém počasí biologické poškození -  působením bakterií, plísní i hmyzu.  



 

   44 

 

Kostry, schránky mořských živočichů, ptačí vejce a minerály s vyšším obsahem vápníku – jsou zvláště 

citlivé na přítomnost kyselých látek ve vodě, které způsobují postupný rozpad vápenatého pojiva. U křehkých 

předmětů je nebezpečí mechanické destrukce buď v důsledku dynamického zaplavení, nebo neopatrné 

manipulace. 

Minerály – Kromě toho, že mohou být poškozeny mechanicky, může se v některých případech při delším 

zatopení změnit stupeň jejich hydratace, a tedy i chemické složení minerálu (jedná se o nevratné změny).  

Kámen  
(sochy, reliéfy, desky stolů a stolků, mozaiky) 

Objekty z přírodního kamene jsou vůči působení vody ve srovnání s jinými materiály jen málo citlivé. 

Výjimkou může být silně degradovaný pískovec nebo opuka. V obou případech se jedná o velmi porézní 

materiál, který je schopen kapilárně nasáknout vodu až do 30% své váhy. Opuka je materiál anizotropní, její 

porozita se v různých směrech liší. Při velkém kolísání obsahu vody ve hmotě má opuka tendenci „lístkovat“ 

(delaminovat ve vrstvách). Z pískovců jsou nejzranitelnější ty, jejichž tmel obsahuje vysoký podíl jílových 

minerálů (tzv. hlinité tmely), které jsou schopny vysoké hydratace. Tyto tmely váží do své struktury velké 

množství vody, tím zvětšují svůj objem a kámen se rozpadá. Jestliže voda, nasáklá ve tmelu pískovce nebo 

v jeho kapilárním systému, zmrzne, dochází k vážnému poškození kamene. To platí pro všechny porézní 

horniny. Neporézním typům kamene (žuly, mramory) samotná voda neškodí. 

Sklo, porcelán, keramika  
(nádobí, plastiky a mozaiky) 

Samotná voda objektům z těchto materiálů neškodí, mohou však být poškozeny mechanicky, buď při 

dynamickém zatopení, nebo nešetrnou manipulací v průběhu sanace. Výjimkou je keramika pálená při nízkých 

teplotách, která se může v důsledku delšího zatopení rozpadat, a porézní keramika, jejíž strukturu by mohla 

voda v mrazech roztrhat.  

Sádra, štuky 
(sochy, plastiky, modely a reliéfy) 

Krátkodobé zatopení přináší ve srovnání s jinými materiály jen malé nebezpečí. Poškození se týká především 

povrchových vrstev a patin. Postupný rozpad (nejdříve povrchových úprav a detailů) hrozí vápenným štukům i 

sádrovým modelům až po delším pobytu ve vodě. 

Voskové modely, ceroplastiky  

Odolnost těchto materiálů vůči působení vody je vysoká. Hrozí mechanické poškození či zničení vlivem 

dynamického účinku povodně.  

Železo, měď a jejich slitiny 
(strojní a technologické zařízení, zbraně, nádobí, plastiky a části hudebních nástrojů)  

Vlhkost způsobuje korozi, která může být ještě urychlena přítomností nečistot v zátopové vodě (chloridy, 

sírany, dusičnany). Následky krátkodobého zaplavení však nejsou pro masivní kovové objekty fatální. Hlavní 

rozvoj koroze nastává na neočištěném a nekonzervovaném povrchu kovu ve vlhkém prostředí až po opadnutí 

vody.  

Syntetické polymery  

Naprosté většině samotných plastů voda neškodí. Výjimkou jsou předměty z nitrátu celulózy nebo z acetátů 

celulózy, které ve vodě silně bobtnají. (Může se jednat např. o některé umělecké 3D objekty a módní doplňky 
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(kabelky, šperky) z 20. a 30. let minulého století). Subtilním předmětům ze syntetických materiálů (např. 

moderní design) hrozí při dynamickém zaplavení mechanické poškození. 

Kompozitní materiály na bázi syntetických polymerů 
(součásti nábytku nebo vybavení interiérů (dřevotřísky, sololitové nebo umakartové desky, lamináty, atd.)  

Komplexní poškození všech jednotlivých zastoupených materiálů bývá natolik zásadní, že způsobí totální 

destrukci předmětu. 

Audio a video nosiče 

Zejména v teplém počasí hrozí biodegradace želatinové vrstvy, její zbobtnání až rozpuštění nebo naopak při 

neřízeném sušení slepení a zatvrdnutí filmů. 

Vinylové desky, CD, DVD – mechanické poškození (poškrábání, rozbití) 

Audio nebo video pásky – mechanické poškození (poškrábání, přetržení), mechanické nebo chemické porušení 

želatinové vrstvy (poškrábání, naleptání, zbobtnání, rozpuštění). 

Filmy, fotonegativy a diapozitivy – mechanické poškození nosiče (roztržení, rozbití), mechanické nebo 

chemické poškození želatinové vrstvy (poškrábání, naleptání, zbobtnání, delaminace, rozpuštění).  

Archeologické sbírky  
(kovy, keramika, archeologický textil, kůže a kosterní pozůstatky) 

I když se jedná o stejné nebo podobné materiály, o nichž už bylo pojednáno výše, archeologické sbírky mají 

řadu specifik, která odůvodňují jejich samostatné uvedení. Především je nutné důrazně upozornit, že tyto sbírky 

musí být vždy popsány a uloženy v uzavřených krabicích a ve skříních. Nejsou-li jednotlivé předměty dobře 

uloženy, zabaleny a trvanlivě označeny, hrozí totální ztráta informací, jestliže se při záplavě rozhází a ztratí 

popisky. Archeologické nálezy bez popisů jsou prakticky bezcenné 

Kovy – hrozí nárůst koroze, který může být urychlen působením nečistot - vodorozpustných solí přítomných 

v záplavové vodě nebo vymytých z korozních vrstev samotného kovu (chloridy, dusičnany, sírany). 

Keramika – při dynamickém zatopení může dojít k mechanickému poškození; porézní keramika, pálená na 

nízkou teplotu, se může po delším pobytu ve vodě zcela rozpadnout. Při mrazech hrozí zmrznutí vody v porézní 

struktuře keramických střepů. 

Archeologický textil, kůže a kosterní pozůstatky – nebezpečí mechanického poškození a biodegradace 

(plísně, bakterie), zejména v teplém počasí u organických materiálů. 
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7. Souhrn preventivních opatření pro movité kulturní 
dědictví  

Pro většinu movitých objektů platí, že jediná možná prevence před poškozením povodní je jejich umístění nebo 

včasná evakuace do prostor, které nejsou ohroženy vodou. Kromě tohoto doporučení, které jistě nebude vždy 

uskutečnitelné, uvádíme některá doporučení, jejichž respektování může do značné míry následky zatopení na 

movitých předmětech zmírnit, anebo urychlit a zjednodušit následující sanační práce. 

Depozitáře, knihovny nebo archivy by měly být navrženy nebo upraveny tak, aby zajišťovaly všechny 

požadavky preventivní konzervace. Obecně by tyto prostory měly být suché, čisté, bez otřesů a vibrací, se 

stabilním klimatem. S ohledem na možné zatopení vodou by měly být situovány mimo úroveň možného 

zatopení objektu a neměly by být umístěny v místech, kde je riziko zatečení - sklepní prostory (v některých 

případech i přízemní prostory), podkroví, prostory, kudy jsou vedena vodovodní či odpadová potrubí anebo 

rozvody topení. Chodby a dveře by měly být dostatečně prostorné a orientované tak, aby s uloženými předměty 

bylo možné dobře manipulovat. 

Úložný mobiliář depozitáře by měly být jednoduchý a účelný - police nebo řada skříní, případně závěsné rošty 

pro obrazy.  Hloubka polic by měla být přiměřená velikosti uložených předmětů a umožnit k nim snadný 

přístup. Těžké a objemné předměty by měly být uloženy co nejníže. Jsou-li uloženy na podlaze, měly by být 

umístěny na vozících nebo soklech, které usnadňují manipulaci a zároveň i snižují riziko jejich mechanického 

poškození.  

Archeologické sbírky -zejména drobné artefakty- by měly být uloženy ve skříních v uzavřených krabicích, aby 

se z jednotlivých obalů nevysypaly, nepomíchaly a nerozbily. Dále by měly být dobře popsány - pokud možno 

tak, aby se popis od předmětu neoddělil a nerozmáčel (přivázané laminované štítky, popisy na předmětu) 

Papírové dokumenty (knihy, listinné materiály) Prostory knihoven archivů a depozitářů by měly být z hlediska 

zatečení monitorovány. (Speciální senzory s vlhkostním čidlem, které může být umístěno v nejzranitelnějším 

místě a které je schopno alarmem ihned hlásit havárii.) Žádné knihy by neměly být uloženy na zemi v uličkách 

mezi regály. V případě zatečení jsou tyto knihy ve srovnání s knihami, umístěnými na regálech, nejdéle ve vodě, 

a jsou pak nejvíce poškozené, takže vyžadují rozsáhlý restaurátorský zásah. Instituce, které opatrují větší 

množství knih nebo listinného materiálu s informační, kulturní nebo historickou hodnotou (knihovny, archivy, 

muzea, zámecké knihovny) by měly mít pro případ havárie uzavřenou smlouvu s mrazírnami v regionu, kam by 

bylo možné mokrý listinný materiál neprodleně odvézt a zamrazit, neboť to je jediný způsob jejich záchrany, 

Předem by měla být smluvně zajištěna i doprava do mrazíren. 

Přírodniny. Zejména drobné a křehké preparáty by měly být chráněny před mechanickou destrukcí při 

dynamické záplavě kvalitním obalem (krabice, měkký obalový materiál). Křehké sbírkové předměty  - schránky 

mořských živočichů, ptačí vejce a minerály - by měly být uloženy na měkkých podložkách v krabicích, 

zabezpečené před otřesy a nárazy, a takto uloženy ve skříních, nezatíženy dalšími předměty. Měly by být dobře 

označeny, podobně jako archeologické sbírky. 

Nádobí, sklo. Kvalitní uložení v ochranných obalech, proložení měkkým materiálem; na stabilních regálech, 

nejtěžší předměty v nejnižších polohách. Takové uspořádání zmírní nebezpečí dynamického zaplavení. 

Dokumentace mobiliáře, sbírek, ale i dokumentace původních a typických stavebních detailů (štuků, 

nástěnných maleb,...) historických objektů před povodní je mimořádně cenná zejména pro práce na obnově 

poškozeného objektu. V případě poškození povodní je vhodné stav interiéru, sbírek nebo mobiliáře ihned 

dokumentovat (nafilmovat videokamerou nebo digitálním fotoaparátem). Takové dokumenty mohou pomoci při 

restaurování a zároveň jsou nezbytné pro jednání s pojišťovnou. 
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8. Závěr 

Metodika „Posuzování zranitelnosti a prevence poškození kulturního dědictví povodněmi“ je určena především 

vlastníkům, správcům nebo uživatelům objektů historického charakteru s prvky kulturního dědictví.  Postupy a 

závěry zde uvedené však mají obecnou platnost a mohou být využity i vlastníky běžných objektů, bez zvláštní 

památkové ochrany a hodnoty. V případě objektů kulturního dědictví je přihlíženo k faktické nenahraditelnosti 

prvků, konstrukcí nebo vybavení, které by mohly být povodní nenávratně poškozeny nebo zničeny.  

Metodika slouží k určení míry ohrožení památkových a sbírkových objektů povodní a k odhadu rozsahu a 

charakteru případných škod. Na základě souboru vstupních údajů (např. údaje o charakteru hrozící povodně, 

terénním uspořádání v okolí objektu, jeho stavebním provedení, aktuálním technickém stavu, v minulosti 

prováděných úpravách atd.) je provedeno vyhodnocení možného rozsahu postižení a následků působení 

povodně. Výstupy tohoto vyhodnocení pak mohou být podkladem pro rozhodnutí o preventivních opatřeních 

pro zajištění maximální ochrany majetku s ohledem na jeho kulturně-historickou hodnotu, eventuálně i pro 

výběr vhodných sanačních opatření. Tyto postupy jsou stanoveny jak pro stavební objekty (nemovitý majetek), 

tak pro prvky jejich vnitřního vybavení (movitý majetek). 

 

Jednotlivými kroky jsou: 

 shromáždění dat a informací potřebných k analýze zranitelnosti památky při povodni; 

 vyhodnocení faktorů ovlivňujících zranitelnost objektu; 

 stanovení kritických konstrukcí a nejvíce ohrožených předmětů a jejich poškození; 

 stanovení celkové zranitelnosti objektu; 

 návrh vhodných preventivních opatření 

 zakreslení kritických míst do technické dokumentace. 

Tyto postupy poskytují soubor informací pro maximální ochranu objektů kulturního dědictví jak na úrovni 

individuální (jednotlivé stavby, samostatná umělecká díla), tak na úrovni většího rozsahu (soubory staveb, 

území obcí atd.). Získaná data by měla sloužit jako součást povodňových plánů objektů a umožnit vytvoření 

databáze ohrožených staveb v určitém území sloužící ke stanovení priorit preventivních, záchranných a 

sanačních opatření.  
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9. Přílohy 

9. 1 Definice základních pojmů 

Drenáž - podzemní opatření zajišťující regulovaný tok podzemní vody. Konstrukčně se jedná o štěrkovou 

vrstvu s vloženou drenážní perforovanou PVC trubkou. Štěrková vrstva je separována od okolní zeminy filtrační 

geotextilií. Hlavní funkcí drenáže je regulované odvedení shromážděné dešťové a podzemní vody mimo objekt 

do vodoteče, vsakovací jímky příp. dešťové kanalizace. Drenáž redukuje vytváření vodního sloupce podzemní 

vody (tj. tlakové vody) v blízkosti objektu. 

Hydrogeologické podmínky - definují výskyt a pohyb podzemní vody v geologickém prostředí. Udávají 

informace o průměrné hladině podzemní vody i jejích výkyvech. Srážková voda, způsobující povodeň ovlivňuje 

nejen stav a pohyb povrchové vody v tocích, ale i podzemní vody. Vzestup či pokles hladiny podzemní vody je 

tedy závislý na srážkové činnosti. Propustné geologické prostředí (např. písky, štěrky) reaguje rychleji na 

srážkové události, kdežto v málo propustném prostředí proudí (jílech, horninách) podzemní voda pomalu či 

vůbec a může tedy tvořit přirozenou hydraulickou bariéru. 

Inženýrskogeologické podmínky - charakterizují složení a definují inženýrskogeologické vlastnosti 

základových půd, které jsou relevantní pro posouzení vhodnosti základové půdy pro zástavbu. Téměř všechny 

nemovitosti jsou založeny v určité hloubce v geologickém podloží, které tvoří tzv. základovou půdu pro stavby. 

Základové konstrukce přenášejí zatížení konstrukce do základové půdy a tvoří s ní interakci. 

Kanalizace - rozumí se technické vybavení sloužící k odvodu odpadních vod z objektu nebo z upraveného 

terénu. 

Konstrukce – stavební objekt, složený z jednotlivých konstrukčních prvků (např. budova, most, jímka atd.) 

Konstrukční prvek – dílčí část konstrukce (tvořená jedním nebo více druhy materiálů), plnící určený účel, 

(např. základová konstrukce, svislá nosná konstrukce, střecha atd.) 

Prvky dlouhodobé životnosti – konstrukční prvky, u nichž se během plánované životnosti konstrukce, 

nepředpokládá jejich výměna (základy, svislé nosné konstrukční prvky, vodorovné nosné konstrukční 

prvky atd.) 

Prvky krátkodobé životnosti – konstrukční prvky, u nichž se během plánované životnosti konstrukce, 

předpokládá minimálně jedna výměna nebo výrazná oprava (výplně otvorů, nášlapné vrstvy podlah, 

obklady atd.) 

Kulturní dědictví - za kulturní dědictví jsou v tomto materiálu považovány kulturní památky tj. nemovité a 

movité objekty (popřípadě jejich soubory), které jsou významnými doklady historického vývoje, životního 

způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, projevy tvůrčích schopností a práce člověka z 

nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, 

nebo které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. 

Movité kulturní dědictví – v tomto materiálu takto označujeme přemístitelné kulturní dědictví, které se nachází 

v budově, tedy umělecká a uměleckořemeslná, historicky autentická díla, která nejsou spojena se stavbou, ale 

tvoří její vnitřní vybavení (nábytek, koberce, tapiserie, obrazy, sochy,…) anebo jsou součástí sbírek, archivů a 

knihoven, které jsou v budově uloženy ve formě expozic nebo depozitářů. 

Nemovité kulturní dědictví – v tomto materiálu takto označujeme budovy a nepřemístitelné stavební objekty  

Památka – objekt kulturního dědictví (movitý nebo nemovitý) který má význam (kulturní, historický umělecký, 

symbolický, vědecký, technický,…) pro současnou i pro budoucí generace. 

Podzemní voda - zahrnuje všechnu vodu, která se nachází pod zemským povrchem, zejména v pórech mezi 

částicemi půdy a v místech, kde je narušena kontinuita hornin. Její výška, zadržování a pohyby jsou dány 

složením geologického prostředí a charakterem krajiny.  Zeminy obsahující písek a štěrk jsou propustnější a 

umožňují daleko rychlejší pohyb podzemní vody než jílovité zeminy nebo skalní podloží. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3r
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda_(pedologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hornina
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Porucha, poškození - trvalé nebo dočasné vyčerpání schopnosti konstrukce plnit požadavky na ni kladené, 

které zhoršuje její spolehlivost, případně snižuje její bezpečnost, předpokládanou ekonomickou životnost, 

užitnou jakost apod. Je to změna konstrukce proti původnímu stavu. Může vzniknout jako důsledek vady, nebo 

z jiných příčin. Porucha stavební konstrukce má technické důsledky. 

Povodeň – výrazné přechodné zvýšení hladiny vodního toku (plochy) v důsledku náhlého zvětšení průtoku 

(např. v důsledku dešťových srážek a/nebo tání sněhu), nebo zmenšením průtočnosti koryta (ledovou zácpou, 

ucpáním mostních otvorů apod.). Základní charakteristikou povodně je průtoková vlna, která představuje 

přechodné zvýšení a následný pokles vodního stavu. Průběh, tvar povodně, je možné vyjádřit hodnotami 

průtoků, které určují počátek, vzestup, vyvrcholení (kulminaci), odeznívání a ukončení povodně. Pro předpověď 

průběhu povodně jsou důležité rychlost (doba nástupu, kulminace a ústupu) a tvar povodňové vlny. 

 

Obr. 1 Průběh povodně 

 

Přirozené povodně 

 bleskové povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (přívalové deště, často i přes 100 

mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na malých 

vodních tocích, katastrofální důsledky mívají zejména ve sklonitých, vějířovitých povodích. Mají 

rychlou vzestupnou i poklesovou větev, doba trvání se pohybuje řádově v hodinách. Po povodí 

spádových řek odeznívají bez výraznějších následků 

 letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla na všech tocích v 

zasaženém území a projevují se i níže po povodí spádových řek (např. povodeň v červenci 1997 - 

povodí Moravy, Odry a horního Labe, povodeň v srpnu 2002 - povodí Vltavy, dolního Labe a Dyje, 

povodně v červnu 2013 – povodí Berounky, Vltavy a středního Labe). Mívají pomalejší vzestupnou i 

poklesovou větev, doba trvání se pohybuje řádově ve dnech. 

 zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, případně tání v kombinaci s dešťovými 

srážkami. Tyto povodně se nejvíce vyskytují na horských a podhorských tocích, vliv těchto povodní se 

může projevit i níže po povodí v nížinných úsecích velkých toků. 

 zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy (zamrzání, hromadění ker) i při relativně menších 

průtocích. Vyskytují se v úsecích toků náchylných ke vzniku ledových nápěchů, zácp a bariér, za 

kterými dojde ke vzdutí vodní hladiny (např. Berounka, Sázava) 
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Zvláštní povodně  

Nejsou přírodním typem povodní, vznikají po haváriích vodohospodářských děl např. v důsledku 

narušení hráze, při špatně řízeném odtoku vody z nádrže nebo nouzovým řešením náhlé kritické situace 

(např. vypouštění vodní nádrže při vydatných deštích). Lokální zvláštní povodně mohou být způsobeny 

také havárií přivaděčů velkých vodovodních distribučních sítí, nebo ucpáním kanalizačních sběračů, 

apod. 

Průtok – objem vody, který proteče daným průtočným průřezem za jednotku doby. Průměrný roční průtok je 

dán jako podíl celkového proteklého množství vody a času (v m3/s). „N“ letý průtok lze chápat jako takový 

průtok, který může být pravděpodobně dosažen nebo překročen, v dlouhodobém průměru jednou za „N“ let. 

Kulminační průtok je maximální průtok dosažený v době kulminace povodňové vlny.   

Ztráta přídržnosti materiálu – machanické porušení na rozhraní dvou materiálů v důsledku překročení 

pevnosti jejich vzájemného spoje. 

Riziko - riziko poškození je dáno kombinací pravděpodobnosti výskytu nepříznivé události (povodně) a mírou 

zranitelnosti objektu. 

Ztráta soudržnosti materiálu – mechanické porušení materiálu v důsledku překročení jeho pevnosti. 

Stavební materiál – materiály ze kterých jsou tvořeny jednotlivé konstrukční prvky v širším pojetí (např: 

cihelné zdivo, armovaný beton atd.) i v užším pojetí (např.: pálené cihly, vápenná malta, masivní dřevo, ocelový 

profil atd.) 

Umělecké dílo – v tomto materiálu pod tímto pojmem uvažujeme pouze hmotná umělecká díla výtvarná 

(sochařská, malířská, grafická) a umělecko-řemeslná díla všeho druhu. 

Vodní tok - označuje jakýkoliv vodní útvar na zemském povrchu (popř. pod ním), tvořený tekoucí vodou. 

Povrchový vodní tok je ohraničen korytem, jehož součástí je dno a levý a pravý břeh. Vodní tok může být 

vytvořen přirozeně nebo uměle. Vodní toky tvoří říční soustavu, její uspořádání má značný vliv na charakter 

povodně a výši povodňového průtoku.  

Zranitelnost - náchylnost objektu k poškození působením povodně. Očekávaný rozsah poškození je přímo 

úměrný zranitelnosti objektu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%BD_povrch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dno_toku
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99eh
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 9. 2 Příklad zakreslení kritických míst v objektu  

 

Půdorys 1. PP 

 

 

1) otvory v obvodovém zdivu (okna) v úrovni terénu – utěsnění, osazení mobilních zábran 

2) otvory v obvodovém zdivu (dveře) pod úrovní erénu - utěsnění, osazení mobilních zábran  

3) vnitřní příčka ze zdiva z nepálených cihel – zakrytí deskami a utěsnění  

4) místnost s cennými movitými předměty – evakuace do horních pater budovy   

5) otvory v obvodovém zdivu (dveře) v úrovni terénu - utěsnění, osazení mobilních zábran 

6) historické povrchové úpravy (fresky) na vnitřním zdivu v úrovni 0 až 200 cm nad podlahou (okolním terénem) – zakrytí 

deskami a utěsnění, zabezpečení proti nánosu bahna a poškození vymýváním.  
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