
Průvodní	zpráva	k	metodice	
METODIKA	VYUŽITÍ	NEINVAZIVNÍCH	PRŮZKUMOVÝCH	METOD	–	GEORADARU,	IMPAKT	ECHA	A	POVRCHOVÉHO	
MĚŘENÍ	ŠÍŘENÍ	ULTRAZVUKU	K	POSOUZENÍ	STAVU	A	KONSTRUKČNÍCH	DETAILŮ	PÍSKOVCOVÉHO	PLÁŠTĚ	

STAVEBNÍCH	KONSTRUKCÍ	
	
Metodika	 byla	 vypracována	 na	 základě	 výzkumných	 prací	 při	 řešení	 projektu	 Vybrané	
památkové	 postupy	 pro	 zkvalitnění	 péče	 o	 sochařské	 a	 stavební	 památky	 péči	
(DF11P01OVV027)	 programu	 MK	 ČR	 NAKI.	 Svým	 obsahem	 naplňuje	 dílčí	 úkol:	 Specifické	
památkové	 a	 restaurátorské	 postupy	 ve	 stavební	 obnově.	 Řešiteli	 projektu	 je	 Univerzita	
Pardubice,	 Fakulta	 restaurování	 Univerzity	 Pardubice	 (FR,UPCe),	 koordinujícím	 řešitelem	 je	
Doc.	Jiří	Novotný,	ak.	soch.	za	UPCe.	Na	řešení	se	odborně	podíleliIng.	Jakub	Havlín,	Ing.	Monika	
Slavíková,	Ing.	Jan	Válek,	Ph.D.,	prof.	Dr.	Ing.	Karel	Pavelka.	
	
Cíl	metodiky	
Cílem	metodiky	 je	 popis	 kombinovaného	 a	 individuálního	 použití	 tří	 vybraných	 neinvazivních	
průzkumových	metod	 –	 georadaru,	 impakt	 echa	 a	 povrchového	měření	 šíření	 ultrazvuku	 pro	
objektivní	 zkoumání	 a	 posuzování	 stavu	 i	 skrytých	 konstrukčních	 detailů	 plášťového	 zdiva		
z	pískovců.			
	
Popis	metodiky	
Metodika	 popisuje	 princip	 vybraných	 neinvazivních	 metod	 (georadaru,	 impakt	 echa,	
ultrazvuku),	jejich	možnosti,	omezení	a	výhody	při	jejich	vzájemném	kombinování	při	průzkumu	
kamenných	 plášťů	 stavebních	 konstrukcí.	Metodika	 dále	 naznačuje	 postup	 samotného	měření		
a	vyhodnocování	získaných	dat.		
	
Srovnání	a	zdůvodnění	novosti	postupu	metodiky	
Hodnocení	 stavu	 a	 konstrukčních	 detailů	 plášťového	 zdiva	 na	 historických	 budovách		
a	konstrukcích	je	v	současnosti	prováděno	většinou	pouze	vizuálně,	případně	poklepem	(pomocí	
perkusních	 metod)	 a	 často	 pomocí	 vrtaných	 nebo	 sekaných	 sond.	 Neinvazivní	 metody	 se	
používají	jen	zřídka,	a	pokud	ano,	tak	spíše	jednotlivě.	Kromě	toho	se	některé	známé	neinvazivní	
metody	do	dnešní	 doby	 systematicky	neodzkoušely	na	plášťovém	pískovcovém	zdivu,	 a	 proto	
byly	možnosti	odpovídající	interpretace	pouze	velmi	omezené.		
Novost	 metodiky	 spočívá	 v	popisu	 kombinace	 několika	 neinvazivních	 metod,	 která	 umožňuje	
postihnout	stav	zdiva	v	různých	hloubkách	a	vzájemným	srovnáním	resp.	doplněním	současně		
i	zvýšit	spolehlivost	interpretace	získaných	výsledků	měření.	
	
Popis	uplatnění	metodiky		
Metodiku	 lze	uplatnit	při	zjišťování	konstrukčních	detailů	pískovcových	plášťových	konstrukcí	
stavebních	památek	(struktura	a	vrstvení	jednotlivých	části	zdiva,	tloušťka	pláště	nebo	doplňků	
pláště).			
	 	



Závěr	
Průzkum	 vnitřní	 struktury	 a	 posouzení	 stavu	 kamenných	 bloků	 případně	 způsobu	 jejich	
zapojení	do	zdiva	v	historických	konstrukcích	je	v	památkové	praxi	často	velmi	komplikovanou	
úlohou.	 V	krajních	 případech	 se	 průzkum	 provádí	 sondáží,	 která	 zasahuje	 do	 integrity	
zkoumaného	 objektu	 a	 představuje	 tedy	 tzv.	 destruktivní	 způsob	 průzkumu.	 Na	 druhé	 straně	
v	moderní	 památkové	 péči	 vždy	 převládá	 snaha	 minimalizovat	 jakýkoliv	 invazivní	 zásah,	 což	
platí	i	v	případě	průzkumů	historických	stavebních	konstrukcí	z	kamene.		
V	této	souvislosti	je	nutné	zmínit	skutečnost,	že	v	současné	době	se	v	zahraničí	i	u	nás	klade	stále	
větší	 důraz	 na	 kvalifikované	 posouzení	 stavu	 historických	 objektů	 a	 současně	 na	 maximální	
využití	 neinvazivních	 průzkumných	 metod.	 Průzkum	 plášťového	 kamenného	 zdiva	 se	 týká	
především	historických	konstrukcí.	Uvedené	přírodovědné	průzkumové	diagnostické	metody	–	
georadar	(GPR),	impakt	echo	(IE)	a	ultrazvuk	(UZ)	–	a	jejich	kombinace	mohou	poskytnout	velmi	
cenné	informace	o	stavu	a	konstrukčních	detailech	tohoto	typu	stavebních	památek	nebo	jejich	
částí.		
	
Návrh	konkrétních	uživatelů	výsledků		
Metodika	 je	 určena	 odborníkům	 z	oblasti	 památkové	 péče	 plánujícím	 průzkumy	 kamenných	
historických	 konstrukcí,	 které	 mají	 sloužit	 pro	 přípravu	 stavebně-restaurátorských	 záměrů.	
Metodika	 je	dále	určena	přírodovědcům	a	stavebním	 firmám,	kteří	pracují	nebo	si	objednávají	
měření	pomocí	zmíněných	neinvazivních	technik.		
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