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1. Úvod 

Drevo predstavuje spolu s kameňom a hlinou najstarší stavebný materiál, ktorý sa 

k tomuto účelu využíval pravdepodobne už v praveku. Je nezastupiteľné vďaka svojím 

kladom: má relatívne vysokú pevnosť v pomere k hmotnosti, vysokú tepelnú účinnosť 

ako aj dobré akustické vlastnosti, je ľahko opracovateľné, zdravotne nezávadné, 

poskytuje architektonickú a dispozičnú variabilitu. V dnešnej dobe zvyšujúcich sa 

nárokov na ochranu životného prostredia je obzvlášť významný fakt, že patrí medzi 

obnoviteľné zdroje a je pokladané za ekologický materiál. Označuje sa tiež ako 

antropofilné, teda svojim vzhľadom a vlastnosťami príjemné pre ľudí [1]. Diplomová 

práca sa na drevo ako konštrukčný materiál sústreďuje v rámci jeho pôvodu, spracovania, 

vlastností či možných porúch a prevencie pred nimi.  

Pre overenie plnenia funkcie drevenej konštrukcie a zhodnotenie jej stavu je 

najvhodnejšou metódou stavebne technický prieskum spadajúci pod odbornú 

špecializáciu diagnostiky v stavebníctve. Diagnostika stavebných konštrukcií umožňuje 

účinnú a spoľahlivú kontrolu tvaru, kvality či rozmiestnenia materiálu. Jej úlohou je 

zisťovať skutočný stav nových či existujúcich stavieb z hľadiska mechanickej odolnosti, 

stability či bezpečnosti pri využívaní. Diplomová práca sa zaoberá samostatne metodikou 

stavebne technických prieskumov a následne vybranými diagnostickými metódami pre 

hodnotenie stavu drevených konštrukcií s dôrazom na nedeštruktívne a semideštruktívne 

metódy. 

Okrem priblíženia problematiky diagnostiky drevených konštrukcií je cieľom práce 

vyhodnotiť realizovaný stavebne technický prieskum objektu Novej synagógy vo 

Velkom Meziříčí. Pre účely diplomovej práce bola spracovaná diagnostika drevených 

prvkov synagógy. 
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2. Drevo ako konštrukčný materiál 

Už pračlovek využíval drevo na výstavbu primitívnych obydlí – chyže, ktorých kostra aj 

pokrytie boli z vetiev stromu a travín. Prvé skutočné domy z dreva sa na území ČR začali 

stavať až v neskorej dobe kamennej (5000 – 3000 rokov p.n.l.). Životnosť vtedajších 

domov bola približne 20 rokov. Drevené stavby na území ČR prešli vývojom počas 

pôsobenia Keltov a neskôr Slovanov. Slovania vytvorili drevenú ľudovú architektúru  

v podobe zrubových stavieb, ktorých životnosť môže byť až niekoľko storočí [1].  

 

Obr. 2.1: Valašské múzeum v prírode – vľavo drevený meštiansky dom z roku 1750, 

vpravo kópia dreveného kostola vystavaná v rokoch 1939-1941 [19] 

V druhej polovici 20. storočia nastal ústup drevených stavieb, ktoré nahradzovala 

prefabrikovaná betónová výstavba alebo murované konštrukcie. Drevo ako konštrukčný 

materiál bol degradovaný na vhodný len pre nenáročné konštrukcie ako napr. chaty. Od 

90. rokov minulého storočia sa však stavby na báze dreva dostávajú opäť do 

popredia – drevo sa využíva na bytovú výstavbu, ale aj do konštrukcií športových, 

kultúrnych, výrobných alebo skladovacích hál, sakrálnych stavieb, mostov a lávok [1].  

Nasledujúce kapitoly popisujú ako a kde sa získava konštrukčné drevo, aké druhy sa 

používajú na území ČR a niektoré jeho vlastnosti.  

2.1. Pôvod, spracovanie a druhy konštrukčného dreva 

Ľudia zasahujú do druhového zloženia lesov už od stredoveku. Selektívnym výberom 

došlo v strednej Európe k zvýšeniu podielu ihličnanov v stredných a vyšších polohách 
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(ťažba bukového dreva pre výrobu dreveného uhlia) a k vymiznutiu jedle v nižšie 

položených dubovo-hrabových lesoch. Jedľa bola v nižších polohách jediným zdrojom 

stavebného ihličnatého dreva. V prvej polovici 18. storočia započal najväčší ľudský zásah 

do zloženia lesov a to holorubové lesné hospodárstvo, ktorého súčasťou je umelá obnova 

lesov. Pôvodné zmiešané lesy boli nahradzované monokultúrami smrekov. Tieto zmeny 

mali s približne storočným oneskorením vplyv na voľbu stavebného materiálu drevených 

konštrukcií. Dnes predstavujú lesy približne tretinu územia ČR, väčšinu tvoria ihličnaté 

dreviny ako smrek, borovica, jedľa a smrekovec. Menej časté listnaté stromy zastupujú 

najmä duby a buky [1], [2]. 

• Spracovanie dreva 

Kvalitu dreva určuje jeho štruktúra a ročné obdobie, v ktorom bol strom vypílený. 

Priaznivé ročné obdobie na rúbanie je zima, pretože v teplejších mesiacoch je drevo plné 

miazgy a ľahko podlieha škodcom alebo hubám, taktiež viac praská pri sušení. Stromy 

by sa mali rúbať až keď sú dospelé a plne vyvinuté. Príliš mladé stromy majú priveľa 

mäkkého dreva a ľahko podliehajú napadnutiu hmyzom a staré stromy už môžu mať 

jadrové drevo kmeňa napadnuté hnilobou [3], [4].  

Surovým drevom nazývame vyrúbaný strom zbavený vetiev, ktorý nebol zatiaľ ďalej 

spracovaný. Delí sa na kategórie podľa kvality, ktorá je určená predovšetkým množstvom 

sukov a iných vád. Drevo zo spodnej a strednej časti kmeňu je väčšinou bez sukov 

a používa sa prevažne na výrobu nábytku a drevo z vrchnej časti s vyšším výskytom 

sukov je využívané najčastejšie v stavebníctve. Delí sa aj podľa veľkosti a na základe 

týchto dvoch kritérií (kvalita a veľkosť) je stanovená jeho cena [4].  

Surové drevo narezané pozdĺžne s osou kmeňu sa nazýva rezivo a podľa tvaru prierezu 

sa delí na hranoly, dosky a fošne. Môže mať zaoblené alebo ostré hrany. Na Obr. 2.2 sú 

znázornené dva časté spôsoby rezania surového dreva. Spôsob a) predstavuje výrobu 

veľkého trámu a zároveň dosiek zo štvorice odrezkov. Spôsob b) zobrazuje výrobu 

dosiek, ktorá sa používa pri vysoko kvalitnom dreve.  
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Obr. 2.2: Časté spôsoby rezania surového dreva: a) výroba hranolu a dosiek, b) výroba 

dosiek bez zbytočného odpadu [4] 

Čerstvo rozrezané drevo obsahuje vysoké množstvo vlhkosti, a preto sa ukladá 

k vysušeniu. Behom sušenia sa zmenšujú rozmery reziva a mení sa aj ich tvar. Suší sa až 

kým drevo nedosiahne obsah vlhkosti, ktorý prislúcha prostrediu, v ktorom má byť 

použité. V Tab. 2.1 sú uvedené hodnoty maximálneho obsahu vlhkosti pre rôzne využitie 

dreva. Drevo je sušené prirodzene alebo umelo v sušiarňach [4].  

Tab. 2.1: Maximálna vlhkosť dreva v závislosti na jeho účele [4] 

použitie dreva 

maximálna 

vlhkosť 

[%] 

vodné diela 30 

konštrukcie vystavené vplyvom počasia, 

nechránené 
18-25 

konštrukcie vystavené vplyvom počasia, 

chránené 
16-20 

konštrukcie pod strechou 13-18 

uzavreté vykurované priestory 6-8 

okná 10-14 

hračky, hudobné nástroje 5-6 

• Druhy konštrukčného dreva 

Základné rozdelenie konštrukčného dreva je na ihličnaté a listnaté. Najčastejším 

ihličnanom na území ČR je smrek obyčajný. Má žltobielo až svetlo žltohnedo sfarbené 

drevo bez rozlíšenia jadra a beli (Obr. 2.3). Používa sa ako stavebné a konštrukčné drevo 

pre nadzemné aj podzemné stavby ako sú stožiare, stĺpy, strešné a mostné konštrukcie, 

lešenia, podlahoviny, atď. Patrí k mäkkým a ľahkým drevám, je menej trvanlivé a odolné 

voči biotickým škodcom. Drevo jedle bielej má podobné využitie ako smrekové drevo, je 

a) b) 
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ale trvanlivejšie vo vode, a preto sa uprednostňuje pri vodných stavbách a používa sa tiež 

na strešné krytiny. Zaraďuje sa medzi mäkké a ľahké. Je stredne odolné voči biotickým 

škodcom. Nemá odlíšené jadro a bel a jeho farba je sivobiela až hnedosivá. Smrek a jedľu 

je makroskopicky možné rozoznať na základe prítomnosti živicových 

kanálikov – smrekové drevo ich má prítomné, v jedľovom dreve chýbajú [5]. 

 

Obr. 2.3: Priečny rez smrekom obyčajným vľavo a smrekovcom opadavým vpravo 

[20], [21] 

Borovica lesná je druhým najčastejším ihličnanom v českých lesoch. Jej drevo má 

rozlíšené jadro a bel, je ľahké a mäkké. Používa sa na vonkajšie a vodné stavby ako napr. 

mostné konštrukcie. Jedno z najkvalitnejších driev je drevo smrekovca opadavého. Radí 

sa medzi stredne ťažké a stredne tvrdé, je trvanlivé, pevné a odolné. Má rozlíšené 

červenohnedé až červenofialové jadro a žltkastú bel (Obr. 2.3). Používa sa na vodné 

stavby, okná, dvere, obklady [5]. 

V minulosti možnosť voľby medzi jednotlivými druhmi ihličnanov väčšinou nebola 

možná, pretože z ekologicko-stanoviskových dôvodov bol obvykle dostupný len jeden 

druh. Voľba medzi jedľou a smrekom z hľadiska technologických vlastností ani nemala 

význam, pretože sú v podstate rovnaké. V borovicových oblastiach využívalo prevažne 

tvrdšie borovicové drevo aj za cenu jeho náročnejšieho získavania [4]. 

Spomedzi listnatých stromov je v ČR najviac rozšírený dub letný a dub zimný. Z hľadiska 

úžitku ich dreva sa nerozlišujú. Drevo má rozlíšené svetlo až tmavohnedé jadro a žltkastú 

až svetlohnedú bel. Patrí medzi stredne ťažké a stredne tvrdé. Dub patrí k najtrvanlivejším 

drevinám, používa sa na vodné stavby, rôzne druhy konštrukcií, parkety, prahy, schody, 

stĺpy [5]. 
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2.2. Fyzikálne a mechanické vlastnosti dreva 

Drevo je organický, anizotropný, nehomogénny a hygroskopický materiál. Jeho 

markoskopickú štruktúru tvoria morfologické znaky viditeľné okom alebo lupou. 

Základnými morfologickými znakmi sú letokruhy, jadro, bel, cievy, stržňové lúče, 

živicové kanáliky, stržňové škvrny a suky (Obr. 2.4) [5]. 

 

Obr. 2.4: Základné morfologické znaky dreva [5] 

V dreve prevažujú pozdĺžne orientované vláknité elementy, čo spôsobuje rôznu kresbu 

rezov vedených drevom pod určitými uhlami. Na Obr. 2.5 sú znázornené tri základné 

rezy, ktoré sa využívajú pri hodnotení anatomickej stavby dreva – priečny, radiálny 

a tangenciálny. Vyznačená je tiež viditeľnosť letokruhov a ich jarnej a letnej časti. 
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Obr. 2.5: Základné rezy drevom; zľava doprava: priečny, radiálny, tangenciálny; 

1 – letokruh, 2 – jarné drevo, 3 – letné drevo [5] 

Anizotropia dreva plynie z tvaru a usporiadania anatomických elementov dreva. 

Je príčinou rozdielnych fyzikálnych a mechanických vlastností v pozdĺžnom a priečnom 

smere. K fyzikálnym vlastnostiam dreva patrí napr. obsah vlhkosti, teplotná rozťažnosť 

alebo akustické či elektrické vlastnosti. Mechanické vlastnosti predstavujú jeho 

schopnosť odolávať vonkajšiemu zaťaženiu, patria sem napr. pružnosť alebo 

pevnosť [1], [5]. 

• Fyzikálne vlastnosti 

Za najdôležitejšiu fyzikálnu vlastnosť dreva ako konštrukčného materiálu je považovaná 

vlhkosť. Obsah vlhkosti výrazne ovplyvňuje pevnostné a pretvárne vlastnosti a taktiež 

trvanlivosť dreva. Drevo je hygroskopický materiál, čo znamená, že si neustále vymieňa 

vlhkosť s okolitým prostredím a to vo forme pary alebo kvapaliny. Obsahuje vodu 

viazanú v bunkových stenách a vodu voľnú v bunkových dutinách. Drevo môže 

dosiahnuť bod nasýtenia vlákien, kedy sú bunkové steny úplne nasýtené vodou a bunkové 

dutiny úplne bez vody. Tento stav sa vyskytuje v rozmedzí 23 až 35 % obsahu vlhkosti. 

Čerstvo vyrúbané drevo má vlhkosť cca 80 – 120 % a postupne sa z neho odparuje najskôr 

voľná voda a potom viazaná. Maximálna vlhkosť dreva môže byť až 200 % [1]. 
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Pri  zvyšovaní alebo znižovaní vlhkosti dochádza v dreve k objemovým zmenám. 

Pri sorpcii (nasávanie vlhkosti) drevo napúča až do bodu nasýtenia vlákien. Zmeny 

priečnych rozmerov výrezov v rôznych častiach kmeňa vplyvom zosychania sú 

zobrazené na Obr. 2.6. Zosychanie je strata viazanej vody nasledovaná rozmerovými 

zmenami [1], [6]. 

 

Obr. 2.6: Zmena priečnych rozmerov výrezov vplyvom zosychania [6] 

Hustota dreva je premenná a závisí na obsahu vody v dreve. Podľa hustoty dreva pri 

obsahu vlhkosti 12 % v podmienkach miestnosti s teplotou 20 °C a relatívnou vlhkosťou 

vzduchu 65 %, sa dreviny rozdeľujú na drevo s nízkou, strednou a vysokou hustotou 

(Tab. 2.2). Charakteristické hodnoty hustoty pre každú triedu pevnosti konštrukčného 

dreva ρ12,k sú určené práve pri týchto podmienkach, napr. v norme EN 338 [1], [5], [13]. 

Tab. 2.2: Delenie drevín podľa hustoty [5] 

klasifikácia drevín podľa 

hustoty 

hustota ρ12 

[kg/m3] 

druhový 

zástupca 

drevo s nízkou hustotou ≤ 550 
smrek, jedľa, 

borovica, lipa 

drevo so strednou hustotou 551 – 750 
smrekovec, 

buk, dub, jasan 

drevo s vysokou hustotou ≥ 751 agát, hrab 

Najdôležitejšími tepelnými vlastnosťami dreva sú tepelná vodivosť a teplotná rozťažnosť. 

Tepelná vodivosť je rôzna v smere vlákien a kolmo k vláknam v pomere približne 2:1. 
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Vlastná drevená hmota má vďaka nízkej hustote (1540 kg/m3) a pórovitosti malú tepelnú 

vodivosť. Vodivosť rastie so zvyšujúcou sa vlhkosťou. Teplotná rozťažnosť je taktiež 

vlastnosť rôzna v smere vlákien a kolmo k vláknam. Napr. smrekové drevo má koeficient 

teplotnej rozťažnosti pozdĺž vlákien 6 ∙ 10-6 K-1 a kolmo k vláknam 34 ∙ 10-6 K-1. 

Elektrický odpor dreva je dôležitá vlastnosť v súvislosti s určovaním obsahu vlhkosti, a to 

z dôvodu citlivej reakcie odporu na zmenu vlhkosti. Drevo je vďaka svojím dobrým 

akustickým vlastnostiam často využívané ako stavebný materiál v spoločenských 

miestnostiach a koncertných sálach alebo na výrobu hudobných nástrojov [1], [6]. 

• Mechanické vlastnosti 

Pre drevo sú zavedené tri rôzne moduly pružnosti, tri moduly pružnosti v šmyku a šesť 

Poissonových súčiniteľov. Pomer modulov pružnosti v troch smeroch je  

EL : ER : ET = 20 : 2 : 1. Pre domáce dreviny sa modul pružnosti v smere vlákien pri 

vlhkosti 12 % uvádza v rozmedzí 10 – 15 GPa. Pevnosť dreva v ťahu, tlaku a ohybe sa 

mení v závislosti na obsahu vlhkosti a taktiež na teplote. Zvyšovaním vlhkosti a teploty 

sa pevnosti výrazne znižujú, najvýraznejšie kombináciou oboch faktorov [1], [6]. 

Na Obr. 2.7 je znázornená schéma pracovného diagramu dreva bez vád namáhaného 

ťahom/tlakom rovnobežne s vláknami (plnou čiarou) a kolmo na vlákna (prerušovaná 

čiara). Pri ťahu rovnobežne s vláknami prebieha deformácia prvku takmer lineárne až do 

krehkého porušenia. Pri tlaku sa drevo pred porušením chová výrazne nelineárne. 

Z diagramu je tiež zrejmé, že odolnosť dreva kolmo na vlákna je výrazne nižšia než 

v smere vlákien. Najmä pevnosť v ťahu kolmo k vláknam dosahuje len veľmi nízkych 

hodnôt a odporúča sa nosné konštrukčné drevo týmto spôsobom nezaťažovať [1], [6]. 

 

Obr. 2.7: Pracovný diagram dreva namáhaného tlakom (plná čiara) a ťahom 

(prerušovaná čiara) [6] 
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Norma ČSN EN 338 obsahuje jednotný systém tried pevností dreva. Drevo je rozdelené 

na ihličnaté a listnaté a označené podľa charakteristickej pevnosti v ohybe. Pre ihličnaté 

drevo sú to triedy C14 až C50 a pre listnaté drevo D18 až D80. Norma obsahuje aj 

rozdelenie podľa charakteristickej pevnosti v ťahu [13]. 

Tvrdosť je charakterizovaná ako schopnosť materiálu odolávať vnikaniu iného telesa do 

jeho štruktúry. U dreva je úzko spojená s jeho hustotou a vlhkosťou. V Tab. 2.3 je 

rozdelenie drevín na základe statickej tvrdosti pri obsahu vlhkosti 12 % [5]. 

Tab. 2.3: Delenie drevín podľa tvrdosti [5] 

klasifikácia drevín podľa 

tvrdosti 

tvrdosť 

[MPa] 

druhový 

zástupca 

mäkké drevo ≤ 40 
smrek, jedľa, 

lipa 

stredne tvrdé drevo 41 – 80 
smrekovec, 

buk, dub 

tvrdé drevo 81 – 100 agát, hrab 

veľmi tvrdé drevo 101 – 150 krušpán 

super tvrdé drevo ≥ 151 eben, guajak 

2.3. Poruchy a ochrana drevených konštrukcií 

Poškodenie zabudovaného konštrukčného dreva môže vzniknúť ľudskou aktivitou alebo 

pôsobením faktorov, ktoré sú len ťažko ovplyvniteľné. Kapitola sa venuje faktorom, ktoré 

majú vplyv na vznik porúch drevených konštrukcií a prevencii voči takémuto 

poškodeniu. 

• Výber materiálu [7] 

Nevhodný výber materiálu znamená použitie konštrukčného dreva s prirodzenými 

vadami. Vadami sa nazývajú odchýlky v tvare, štruktúre a textúre drevnej suroviny. 

V historických konštrukciách vady predstavujú najmä trhliny a suky. Suky vznikajú 

rozdelením hlavného kmeňa na vedľajšie vetvy s vlastnými letokruhmi. Spôsobujú 

odklon vlákien hlavného kmeňu a tým ovplyvňujú jeho pevnosť. Aj malý suk môže 

spôsobiť výrazný pokles pevnosti, pokiaľ sa nachádza na kritickom mieste, napr. v oblasti 



Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

19 

 

trámu, ktorá je namáhaná ťahom. Trhliny v dreve vznikajú vplyvom rozmerových zmien 

a gradientov napätí a podobne ako suky znižujú pevnosť. Výsušné trhliny sa vytvárajú 

pozdĺž prvku a odlupčivé na hranici letokruhov.  

• Konštrukčné prevedenie [2], [7] 

Najčastejším problémom vzniknutým nesprávnym konštrukčným prevedením je 

zamurovanie drevených prvkov, čím je zabránené odvetrávaniu. Indikátorom iných 

nevhodných konštrukčných riešení môže byť deformácia, posunutie, naklonenie alebo 

vybočenie prvku. Patria sem aj pochybenia v návrhu alebo realizácii strešnej krytiny. 

Základnou konštrukčnou ochranou pred vlhkosťou a ostatnými poveternostnými vplyvmi 

je práve zastrešenie. V priestoroch, kde je drevo chránené pred expozíciou škodlivým 

vplyvom, sa vlhkosť dreva pohybuje v rozmedzí 10-16 %. V prípade, že priestory nie sú 

vetrané alebo v nich je realizovaná vlhká prevádzka, vlhkosť môže dosiahnuť kritických 

hodnôt (18-20 %) aj napriek zastrešeniu.  

Všetky konštrukcie by mali byť realizované tak, aby boli v čo najväčšej možnej miere 

chránené pred zrážkami a odstrekujúcou vodou – zabezpečené rýchle odtekanie vody 

z povrchu dreva a umožnené jeho vysychanie, správne vzdialenosti a sklony voči zdroju 

vody, presah strechy, prípadné obloženie vonkajších drevených stien, pravidelné nátery. 

Kontaktu s vlhkou zeminou sa konštrukčne zamedzuje použitím izolácie a vytvorením 

odstupu od zeminy alebo úplným zabránením styku dreva s mokrou zeminou. Rizikový 

je tiež kontakt s vlhkým murivom a je nutné správne konštrukčné riešenie tohto detailu. 

• Zvýšená vlhkosť a biotické poškodenie [2], [7] 

Medzi zdroje zvýšenej vlhkosti v konštrukčnom dreve patrí dážď alebo odstrekujúca 

voda. Príčinou kontaktu takejto vlhkosti s drevom je často  porušená strešná krytina, 

poruchy oplechovania, nečistené alebo narušené strešné žľaby. Vlhkosť ďalej môže 

zvyšovať kondenzačná voda, vzlínajúca voda (zemina, murivo) alebo môže nastať zmena 

pôvodnej vlhkosti dreva vplyvom dopravy a skladovania. Zvýšená vlhkosť v kombinácii 

s optimálnou teplotou (prípadne ešte prístupom kyslíka) vytvára prostredie vhodné pre 

biotické napadnutie. Biotické poškodenie spôsobujú živé organizmy: drevokazné huby, 

hmyz, plesne, drevosfarbujúce huby či baktérie. Pôsobením živých organizmov hrozí až 

totálna deštrukcia drevených prvkov.  
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Najčastejšie a zároveň najnebezpečnejšie poškodenie dreva je pôsobenie drevokazných 

húb. Prevláda zhoda názoru, že obsah vlhkosti 20 % je hranica optimálnej vlhkosti pre 

rozvoj drevokazných húb. Ideálny teplotný interval je 20 až 30 °C. Hlavné typy 

poškodenia spôsobeného hubami sú hnedá, biela a mäkká hniloba. Hnedá hniloba 

postihuje ako listnaté, tak ihličnaté drevo a okrem hnedého sfarbenia sa v neskorších 

štádiách napadnutia dá identifikovať aj podľa kockovitého rozpadu dreva (Obr. 2.8). 

Spôsobuje ju napr. drevokaz slzivý alebo chrastavka pivničná.  

 

Obr. 2.8: Drevo napadnuté hnedou hnilobou identifikovateľnou podľa kockovitého 

rozpadu [22] 

Hniloba bieleho tlenia je bežnejšia u listnatého dreva. Vytvára svetlejšie až biele škvrny. 

Je spôsobená hubami ako trúdnikovec pestrý alebo koreňovka vrstevnatá. Mäkkú hnilobu 

spôsobujú niektoré druhy drevnatcu a vyskytuje sa na zabudovanom dreve len 

obmedzene. Pôsobenie drevokazných húb spôsobuje redukciu fyzikálnych 

a mechanických vlastností – úbytok hmotnosti, pokles rázovej húževnatosti, pevnosti 

v tlaku alebo ohybe, tvrdosti. Prítomnosť plodníc je vždy signálom rozkladu dreva 

pôsobením húb. 
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Drevokazný hmyz mechanicky poškodzuje drevo požerkami. Tie spôsobujú poruchy 

statického charakteru a spolu s výletovými otvormi negatívne ovplyvňujú vzhľad 

drevenej konštrukcie. Prítomnosť aktívneho hmyzu je možné určiť na základe čerstvého 

drevného prachu alebo drte v okolí dreveného prvku. Niektoré druhy drevokazného 

hmyzu je možné odhaliť na základe vizuálnej prehliadky, napr. červotoča prúžkovaného. 

Povrchové poškodenie týmto hmyzom väčšinou korešponduje s rozsahom vo vnútri 

prvku. Najrozšírenejším škodcom tohto druhu je u nás fúzač krovový, ktorý spôsobuje 

minimálne poškodenie na povrchu, avšak v podpovrchových vrstvách vytvára požerkové 

chodbičky, ktoré výrazne znižujú mechanické vlastnosti (Obr. 2.9).  

 

Obr. 2.9: Napadnutie zabudovaného dreva fúzačom krovovým [23] 

Ako ochrana pred napadnutím drevokaznými hubami môžu slúžiť stavebne-konštrukčné 

opatrenia, ktoré zabraňujú zvyšovaniu vlhkosti v dreve. Takéto opatrenia však nie sú 

dostatočne účinné ako ochrana proti drevokaznému hmyzu. Za týmto účelom sa 

používajú chemické prostriedky zložené z účinných látok – biocídov, nosiču – vody, 

rozpúšťadla a rôznych prídavných látok. Biocídy môžu fungovať ako prevencia proti 

hubám – fungicidy alebo proti hmyzu – insekticídy. Signálom, že drevo bolo ošetrené 

biocídnym prostriedkom, môže byť zelené sfarbenie povrchu dreva spôsobené farbivom 

v prostriedku.  

• Abiotické faktory [2], [7] 

Abiotické faktory, ktoré ovplyvňujú fyzikálne, mechanické a chemické vlastnosti dreva, 

predstavuje napr. už spomínaná zvýšená vlhkosť, slnečné žiarenie, cyklická zmena 



Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

22 

 

teploty, ovzdušie znečistené prachom, emisiami, pieskom, mikroorganizmami alebo 

vietor. Vplyv týchto faktorov je niekedy možné pokladať za prirodzené starnutie dreva, 

hlavne toho umiestneného vo vonkajších podmienkach. Takéto poškodenie sa nazýva 

atmosférická korózia. 

Ochranu povrchu dreva pred poveternostnými vplyvmi môžu predstavovať nátery, 

obklady, omietky, mazaniny či obmurovanie. Nátery môžu mať okrem ochrannej funkcie 

aj funkciu vzhľadovú. V súčasnosti sú najpoužívanejšie nátery na báze syntetických 

rozpúšťadiel, olejov alebo akrylátov. V minulosti to boli nátery vápenné alebo hlinkové, 

v interiéri sa používala volská krv a na prvky vystavené vlhkosti fermež. K ochranným 

obkladom patria drevené dosky, šindle, bridlice, eternit alebo oplechovanie. Obklady 

však nie sú účinné ako ochrana pred biotickým napadnutím, naopak môžu vytvárať 

prostredie s konštantnou teplotou umožňujúce biotické napadnutie. Omietky a hlinené 

mazaniny ako ochranné prostriedky sú efektívne hlavne v suchom prostredí. V minulosti 

sa používali ako povrchové úpravy a hlinené mazaniny plnili aj funkciu tepelnej izolácie. 

Ich použitie však môže mať na drevo nepriaznivé účinky – vo vlhkom prostredí udržujú 

drevo trvalo vo vlhku, vytvárajú stálu teplotu a vhodné podmienky pre drevokazný hmyz. 

• Požiar [2], [7] 

Ďalším zdrojom závažných porúch dreva predstavuje požiar. Hoci je náchylnosť dreva 

k tepelnej degradácii problémom, pri dostatočných rozmeroch drevený nosník zachováva 

svoju nosnosť v prípade požiaru podstatne dlhšie než oceľové nosníky. Požiarna ochrana 

dreva je problematika presahujúca rozsah a účel diplomovej práce. Stručne je možné 

uviesť, že k nej patria rôzne konštrukčné princípy týkajúce sa napr. komínov alebo 

topenísk, použitie protipožiarnych obkladov, izolačných materiálov, retardérov horenia, 

elektrická požiarna signalizácia a ďalšie. 
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3. Metodika prieskumu a hodnotenia stavebných 

konštrukcií 

Stavebne technické prieskumy majú za cieľ odskúšať a vyhodnotiť stav stavebných 

konštrukcií najmä zo statického hľadiska. Prieskum môže byť zameraný na získanie 

informácií o konštrukcii ako celku alebo o jednotlivých častiach, z ktorých konštrukcia 

pozostáva. Dôležité je predom stanoviť účel hodnotenia konštrukcie, ktorým u drevených 

konštrukcií môže byť [7], [8], [9], [14]: 

• plánovaná zmena využívania konštrukcie, s čím môže súvisieť zmena zaťaženia, 

• overenie spoľahlivosti je požadované úradmi, poisťovňou, vlastníkom, 

• významné poškodenie dreva vplyvom agresívnych podmienok, najmä pri dlhodobo 

zvýšenej vlhkosti, 

• deformácie alebo vznik vád, ktoré majú vplyv na únosnosť, 

• mechanické poškodenie alebo nadmerné pretvorenie vplyvom preťaženia, 

• nevhodná údržba alebo nesprávna prevencia, ktoré spôsobujú znižovanie únosnosti 

(nesprávne konštrukčné sanácie, použitie protipožiarnych náterov spôsobujúcich 

degradáciu dreva atď.), 

• chybné alebo neprimerané využívanie konštrukcie (napr. dlhodobý styk dreva so 

zeminou), 

• zámerné poškodenie konštrukcie (napr. vandalizmus), 

• poškodenie od mimoriadneho zaťaženia ako je požiar, výbuch, náraz alebo 

povodeň. 

V nasledujúcich kapitolách je vysvetlené, ktoré normy určujú postup pri uskutočňovaní 

prieskumov a stručne zhrnutý ich obsah. Ďalej sú popísané druhy stavebne technických 

prieskumov a ich hierarchia a obsah záverečnej správy ako hlavného výstupu prieskumu. 

3.1. Normy 

• ČSN ISO 13822 [14] 

Presné postupy pri uskutočňovaní stavebne technických prieskumov určuje norma 

ČSN ISO 13822 Zásady navrhovania konštrukcií – Hodnotenie existujúcich konštrukcií. 

Táto norma je medzinárodná a použiteľná na všetky druhy existujúcich stavebných 

konštrukcií – budovy, mosty, priemyslové stavby, atď. Postupy hodnotenia v tejto norme 
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vychádzajú zo zásad spoľahlivosti konštrukcií a z následkov v prípade porušenia. 

Konštrukcie, pre ktoré sú platné postupy normy, je možné rozdeliť do troch kategórií: 

• konštrukcie navrhnuté a zrealizované na základe prijatých inžinierskych zásad 

alebo návrhových pravidiel, 

• konštrukcie realizované na základe kvalitnej remeselnej práce a dlhodobých 

skúseností a obecne platných profesionálnych postupov, 

• objekty kultúrnych pamiatok (pokyny špecifikované v prílohe). 

Norma určuje, že v prípade prieskumu objektu kultúrnej pamiatky majú byť navrhnuté 

konštrukčné opatrenia minimalizované a novo zabudované materiály majú byť po stránke 

odolnosti, trvanlivosti a vzhľadu kompatibilné s pôvodne použitými. 

V jednej z 9 príloh (príloha B) norma definuje postup hodnotenia konštrukcií, ktorý je 

znázornený na nasledujúcom vývojovom diagrame. Z diagramu vyplýva, že pokiaľ 

konštrukcia nepreukáže dostatočnú spoľahlivosť, je nutné zaviesť opatrenia.  Posudkom 

určené opatrenia môžu mať konštrukčný alebo prevádzkový charakter. Medzi 

konštrukčné opatrenia patrí obnova, oprava, demolácia alebo modernizácia. Prevádzkové 

opatrenia predstavuje údržba, monitorovanie alebo zmena užívania. 
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Požiadavky/potreby 

Stanovenie účelu hodnotenia 

Scenáre pôsobenia konštrukcie 

Predbežné hodnotenie: 

• preverenie dokumentácie a ďalších údajov, 

• predbežná prehliadka, 

• rozhodnutie o okamžitých opatreniach, 

• odporúčania pre podrobné hodnotenie 

Podrobné hodnotenie? 

• Podrobné vyhľadanie a preverenie dokumentácie, 

• podrobná prehliadka a skúšky materiálov, 

• stanovenie zaťaženia, 

• stanovenie vlastností konštrukcie, 

• rozbor konštrukcie 

Ďalšia prehliadka? 

Správa o výsledkoch hodnotenia 

Posudok a rozhodnutie 

Opatrenia 

Pravidelné prehliadky 

a údržba 
Postačujúca spoľahlivosť? 

Áno 

Nie 

Nie 

Áno 

Áno 

Nie 
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• ČSN 73 0038 [15] 

Spoločne s normou ČSN ISO 13822 sa používa norma ČSN 73 0038 Hodnotenie 

a overovanie existujúcich konštrukcií – doplňujúce ustanovenia. Norma obsahuje 

doplňujúce pokyny pre hodnotenie konštrukcií zrealizovaných v podmienkach ČR 

a podrobne vysvetľuje vybrané časti ČSN ISO 13822 a jej prílohy. Norma opisuje skúšky 

materiálov, ale aj zaťažovacie skúšky, ich prípravu a prevedenie. Ďalej obsahuje štyri 

materiálovo zamerané kapitoly, ktoré určujú hodnotenie konštrukcií: 

• betónových, 

• oceľových, liatinových a spražených oceľobetónových, 

• drevených a spražených drevobetónových, 

• murovaných. 

V týchto kapitolách sú obsiahnuté obecné zásady identifikácie materiálov, 

charakteristické hodnoty ich vlastností, ktoré sa tradične uplatňovali v existujúcich 

konštrukciách na území ČR, prevodné súčinitele, konštrukčné pokyny k zosilňovaniu 

prvkov z týchto materiálov a citované platné normy pre navrhovanie konštrukcií. 

Samostatná kapitola je venovaná pokynom pre overovanie spoľahlivosti mostov, kde sú 

špecifikované napríklad diagnostické prieskumy mostov. Norma sa zaoberá aj obnovou 

pamiatkovo chránených objektov – ich diagnostike, hodnoteniu a následným 

konštrukčným opatreniam. 

3.2. Hierarchia a výstupy prieskumov 

• Príprava podkladov [7] 

Pred prvou prehliadkou objektu, ktorý je predmetom stavebne technického prieskumu, 

prebieha príprava podkladov. Je nutné predom jasne stanoviť účel a cieľ prieskumu, ako 

aj jeho rozsah, teda vytvoriť zoznam všetkých konštrukcií, ktoré budú prieskumu 

podrobené. Vhodné je dopredu sa oboznámiť s prístupnosťou jednotlivých skúmaných 

častí konštrukcie. U pamiatkovo chránených objektov je obzvlášť dôležité oboznámiť sa 

pred prieskumom so základnými podmienkami pamiatkovej starostlivosti a na základe 

dohody nastaviť citlivosť plánovaných diagnostických prác. 

V rámci prípravy podkladov taktiež prebieha rešerš dostupnej dokumentácie 

o stavbe –  zameranie konštrukcie, fotodokumentácia, textové dokumenty alebo ústne 
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svedectvá (napr. stavbyvedúceho alebo majstra, ktorí stavbu realizovali). Medzi 

zhromažďované dokumenty patria všetky doklady o zmenách v konštrukcii alebo 

v spôsobe využívania, o mimoriadnych udalostiach a zaťaženiach, ktoré mohli mať vplyv 

na stav konštrukcie. Obzvlášť výhodný je prístup k technickým podkladom z 

realizovaných rekonštrukcií objektu. Na prípravu podkladov nadväzuje samotný 

prieskum, ktorý najskôr prebieha formou predbežného vizuálneho prieskumu. 

• Predbežný vizuálny prieskum [7] 

Úlohou tohto prieskumu je optimálne naplánovanie podrobného prieskumu, teda výber 

vhodných diagnostických metód a návrh pracovných podmienok a bezpečnostných 

opatrení. V rámci predbežného prieskumu je samozrejmá vonkajšia a vnútorná 

prehliadka pre získanie základných informácií o objekte a jeho okolí. Objekt by mal byť 

prehliadnutý aj z odstupu, aby bolo možné identifikovať prípadné nepravidelnosti striech 

alebo otvorov. Pre účely diagnostiky alebo údržby by mali byť taktiež odhalené prípadné 

skryté alebo obmedzene prístupné priestory. Vhodné je obhliadnuť aj okolité budovy 

a špecifikovať orientáciu objektu, aby sa odhalili prípadné spoločné problémy zástavby 

alebo problémy plynúce z orientácie. Mali by byť identifikované známky preťaženia 

konštrukcie, poškodenie pôvodnej konštrukcie alebo jej nepatričné úpravy. 

• Základný prieskum 

Pokiaľ z predbežného prieskumu vyplýva alebo je investorom stanovené, že účelom 

diagnostiky je stanovenie len jednoduchých sanačných alebo udržiavacích prác, je 

dostatočné ďalej uskutočniť základný prieskum. Základný prieskum nutne nevyžaduje 

využitie špeciálneho vybavenia alebo diagnostických metód a postačujú zmyslové 

metódy a drobné nástroje. U drevených konštrukcií by mal prebehnúť v troch základných 

krokoch [7]: 

• zameranie konštrukcie (napr. formou terénnej skice), 

• technologická časť (základná identifikácia druhu dreva, základné stanovenie 

vlhkosti) 

• prieskum poškodení, vád a porúch. 

Výstupom základného prieskumu je predbežná správa, ktorá môže slúžiť ako podklad pre 

realizáciu sanačných prác alebo v prípade, ak sa preukáže, že konštrukcia je významnejšie 
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poškodená, slúži ako podklad pre upresnenie požiadaviek na nasledovný podrobný 

prieskum. 

• Podrobný prieskum 

Cieľom tejto úrovne stavebne technického prieskumu je detailne analyzovať stavebné 

materiály, konštrukcie a podmienky, ktoré rozhodujú o stabilite, životnosti a únosnosti 

objektu. Podrobný prieskum má svoje špecifiká vzhľadom na druh stavebného materiálu 

použitého v konštrukcii. U drevených konštrukcií môže vyžadovať laboratórnu 

identifikáciu druhu dreva pomocou mikroskopickej analýzy na odobraných vzorkách 

dreva. Vyžaduje starostlivejšie a rozsiahlejšie stanovenie vlhkosti jednotlivých prvkov 

konštrukcie než základný prieskum. Dôležitou súčasťou je identifikácia biotického 

poškodenia, určenie jeho charakteru a rozsahu na povrchu i vo vnútri prvku. Rozsah sa 

určuje ako na priereze, tak aj po dĺžke prvku. V kritických miestach konštrukcie musí byť 

hodnotená skutočná pevnosť zabudovaného dreveného prvku napr. pomocou 

nedeštruktívneho merania fyzikálnych vlastností dreva v danom mieste. Ďalšou 

možnosťou ako určiť pevnosť dreva je vizuálne triedenie, ktoré je definované v norme 

ČSN EN 1912. Je nutné, aby ho vykonával skúsený špecialista na drevo. Prístrojové 

metódy, ktoré vedú k určeniu pevnosti dreva, sú však považované za spoľahlivejšie, 

pretože lepšie korelujú s hodnotami pevností určovanými laboratórne podľa noriem na 

deštruktívne odobraných vzorkách dreva [7]. 

Záverečná správa, ktorá je výsledkom podrobného stavebne technického prieskumu, 

môže byť vypracovaná v troch stupňoch v závislosti na účele prieskumu [8], [9]: 

• pre účel zadávacej štúdie rekonštrukcie, modernizácie, atď., 

• pre účel spracovania statických výpočtov a projektovej dokumentácie, 

• pre účel doplnenia predchádzajúcich a riešenia zmien plynúcich z realizácie 

stavebných prác. 

Norma ČSN ISO 13822 v jednej zo svojich príloh (príloha G) definuje štruktúru jadra 

záverečnej správy [14]: 

• rozsah hodnotenia, 

• popis konštrukcie, 

• informácie o prieskume: skúmané dokumenty, predmety prehliadky, postupy 

odberov vzoriek a postupy skúšok, výsledky skúšok, 
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• analýza, 

• možné varianty opatrení, 

• závery a odporúčania. 

Pokiaľ sa jedná o prieskum pozemnej stavby, správa by mala hodnotiť vodorovné nosné 

a zvislé nosné konštrukcie vrátane druhu a kvality jednotlivých stavebných prvkov, druhu 

a pevnosti malty, kvality betónu a ocele v železobetónových konštrukciách a pod. Ďalej 

by mala obsahovať podrobný posudok krovu a strešného plášťa, popis vlhkostných 

pomerov objektu, popis stavu základových konštrukcií a inžiniersko-geologické 

posúdenie základovej pôdy. Záverečné správy prieskumov drevených konštrukcií typicky 

obsahujú identifikáciu druhu dreva, rozsahu jeho biotického poškodenia a posúdenie 

stupňa poškodenia, hodnotenie vlhkosti dreva a hodnotenie pevnosti, ktoré sú ďalej 

použité v statických výpočtoch [7], [8], [9]. 

Zo záverečnej diagnostickej správy vyplývajú odporúčania pre opravy a údržbu. 

Odporúčania by mali vychádzať z informácií zistených prieskumom a zároveň by mali 

byť založené na dohode s investorom a s pracovníkmi pamiatkovej starostlivosti alebo 

inými zainteresovanými orgánmi. V prípade identifikovania havarijného stavu je nutné 

upozorniť na neodkladnosť zásahu, aby sa predišlo oneskoreniu realizácie opráv 

a rozvoju poškodení [7]. 
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4. Vybrané metódy diagnostiky drevených konštrukcií 

Metódy diagnostiky umožňujú meranie in-situ alebo v laboratóriách na predom 

odobratých vzorkách. Významné je rozdelenie podľa miery poškodenia diagnostikovanej 

konštrukcie alebo vzorky, a to na nedeštruktívne, semideštruktívne a deštruktívne. Pri 

deštruktívnych metódach dochádza k deštrukcii skúšobného vzorku alebo časti 

konštrukcie [7], [8], [9]. Pre účely diplomovej práce je dostatočné zaoberať sa 

nedeštruktívnymi a semideštruktívnymi metódami. Vybrané metódy z oboch skupín sú 

opísané v nasledujúcich kapitolách. 

4.1. Nedeštruktívne metódy 

Nedeštruktívne metódy zvyčajne nepoškodia povrch skúšaného prvku, výnimkou sú 

niektoré skúšky tvrdosti, ktoré zanechávajú otlačok po vtlačovanej guličke [8], [9], [10]. 

4.1.1. Vizuálne hodnotenie 

Najrozšírenejšou a najstaršou nedeštruktívnou metódou diagnostiky drevených 

konštrukcií je vizuálne hodnotenie, ktorým sa určujú vlastnosti a stav materiálu, použité 

technologické postupy či dodatočné konštrukčné zásahy a rekonštrukcie. Vizuálne je 

ďalej možné identifikovať vady dreva, povrchové biotické či abiotické poškodenie, 

prítomnosť a druh biologických škodcov, deformácie alebo mechanické poškodenie 

prvkov či uvoľnené konštrukčné spoje [7], [9]. 

Zistenie pôsobenia biotických škodcov prebieha na základe prítomnosti výletových 

otvorov, zmien povrchu, drte a prachu, zmeny farby alebo plodníc húb. Vizuálne sa dajú 

odhaliť aj miesta, kde preniká alebo prenikala vlhkosť. Tieto miesta sa vyznačujú vlhkými 

alebo sfarbenými škvrnami na dotknutých plochách (Obr. 4.1) [7], [9].  
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Obr. 4.1: Prejav prenikania vlhkosti [24] 

Vizuálnym hodnotením je taktiež možné identifikovať druh použitého dreva. 

Identifikácia môže prebiehať na dvoch úrovniach, a to makroskopickej 

alebo mikroskopickej. Význam stanovenia druhu dreva tkvie v získaní informácií 

o prirodzených vlastnostiach dreva (trvanlivosť, mechanická pevnosť), ktoré sú potrebné 

pre správny návrh a realizáciu sanačných prác. Identifikácia na makroskopickej úrovni je 

realizovaná iba ľudským okom, prípadne s malým zväčšením, napríklad pomocou lupy. 

Hodnotia sa základné anatomické charakteristiky ako letokruhy, jadro a bel, stržňové 

lúče, živičné dutiny, suky, farba, lesk či textúra. Pri mikroskopickej identifikácii druhu 

dreva sa pomocou mikroskopu pozorujú anatomické vlastnosti, ktoré sú viditeľné pri 25 

až 600 násobnom zväčšení. Obe úrovne identifikácie využívajú systém založený na 

logickej postupnosti dvojíc podmienok vzťahujúcich sa ku skúmateľným anatomickým 

vlastnostiam (tzv. dichotomický lexikón). Týmto spôsobom sa postupne určuje rad, čeľaď 

a rod dreviny. Pri makroskopickej identifikácii je taktiež možné využiť metódu 

porovnávania so štandardnými vzorkami dreva. Obvykle síce nie je možné takto stanoviť 

druh, avšak identifikácia do úrovne rodu je spravidla dostatočná. Medzi nástroje, ktoré sa 

využívajú pri vizuálnom hodnotení, patria [7]: 

• prenosné svietidlo, 

• meter/pásmo, 

• laserový diaľkomer, 

• kresliace pomôcky, 
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• šidlo alebo dláto (identifikácia povrchového poškodenia), 

• kladivo (zvuková defektoskopia), 

• fotoaparát. 

Pre analýzu dutín je vhodnou pomôckou endoskop, avšak v niektorých prípadoch, je kvôli 

prehliadke endoskopom nutné do prvku vyvŕtať otvor, a preto je táto metóda v práci 

zaradená medzi semideštruktívne, viď 4.2.3 Endoskopia. 

Nevýhodou vizuálneho hodnotenia je subjektívny prístup diagnostika k hodnotiacim 

kritériám. Prirodzené vady dreva, medzi ktoré patria napríklad suky či trhliny, je síce 

možné odhaliť vizuálnym hodnotením, avšak vyvodzovať ich vplyv na mechanické 

vlastnosti prvku je obťažné. Vizuálne hodnotenie je teda dôležitou pomôckou pre prvotnú 

lokalizáciu poškodení drevených konštrukcií a na jeho základe sú potom aplikované 

presnejšie formy prieskumu pomocou prístrojových metód [7]. 

4.1.2. Ultrazvukové metódy 

Vizuálne hodnotenie odhaľuje len viditeľné poškodenie dreva a neumožňuje presne 

definovať rozsah vnútorného poškodenia prvku, lokalizovať prechod medzi zdravou 

a poškodenou časťou alebo určiť mechanické vlastnosti. Medzi nedeštruktívne metódy, 

ktoré sa využívajú za týmito účelmi, patria ultrazvukové metódy. Zisťovaným 

parametrom môže byť rýchlosť šírenia vlnenia alebo útlm a frekvenčné spektrum. 

Metódy odhaľujú vnútorné dutiny, zhoršené vlastnosti prvkov a je možné na ich základe 

odvodiť niektoré mechanické vlastnosti ako napr. dynamický modul pružnosti [7]. 

• Meranie šírenia rýchlosti ultrazvukových vĺn [7], [9] 

Metóda je veľmi rozšírená vďaka svojej nedeštruktívnosti a poskytovaniu okamžitých 

výsledkov. Metódou je možné určiť celkový stav prvku a v kombinácií s ďalšími 

metódami lokalizovať a identifikovať druh poškodenia. Hlavným parametrom je rýchlosť 

šírenia vlnenia, ktorá sa určuje vzťahom 

 v = 
 l 
t
  (4.1) 

kde v je rýchlosť šírenia vĺn [m s-1], 

 l vzdialenosť medzi dvoma bodmi, ktorými vlna prechádza [m], 

 t doba šírenia [s]. 
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Rýchlosť šírenia signálu je závislá na druhu dreva, anomáliách ako sú suky alebo 

praskliny a diagnostikmi hľadané poškodenia. Rýchlosť závisí taktiež na vlhkosti 

dreva – s rastúcou vlhkosťou klesá rýchlosť. Útlm je spôsobený vodíkovými väzbami 

medzi celulózovými reťazcami a molekulami vody. Takisto napríklad trhlina sa prejavuje 

zníženou rýchlosťou prechodu signálu oproti prechodu zdravým drevom. Je to spôsobené 

tým, že vlna obchádza zóny s defektami, čím sa znižuje jej rýchlosť. 

Prístroje založené na tejto metóde pracujú s vlnovými frekvenciami 20 – 500 kHz. Medzi 

najpoužívanejšie patria Arbosonic Decay Detector (Obr. 4.2), Sylvatest, alebo Tico. 

Frekvencia ultrazvuku ovplyvňuje dosah merania, ale aj minimálnu veľkosť vady, ktorú 

je možné detekovať. So zvyšujúcou sa frekvenciou sa zvyšuje aj dosah, ale vady malých 

rozmerov nie sú prístrojom rozoznateľné. Meranie najčastejšie prebieha medzi dvoma 

sondami, pričom jedna je budič a druhá snímač ultrazvukového signálu.  

 

Obr. 4.2: Prístroj Arbosonic Decay Detector na meranie rýchlosti šírenia 

ultrazvukových vĺn [25] 

Na šírenie vĺn má vplyv aj orientácia smeru priechodu voči letokruhom. Najvýhodnejšie 

z hľadiska výpovednej hodnoty je uskutočniť meranie pozdĺž vlákien, čo však nie je 

bežne možné pri meraniach in-situ. Často je teda nutné pristúpiť k buď viacerým 

meraniam orientovaným priečne k vláknam alebo k meraniu pozdĺžne s vláknami avšak 

s oboma sondami na jednej z bočných strán, čo spôsobuje oblúkovitý prechod signálu. 
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Vzhľadom k veľkej anizotropii dreva si aplikácia a správne vyhodnotenie tejto metódy 

vyžaduje skúseného diagnostika. 

• Akustická tomografia [7]  

Akustická tomografia taktiež využíva šírenie ultrazvukových vĺn drevom. Výstupom tejto 

metódy sú tomogramy, teda prierezové snímky prvkov, ktoré využívajú čas prechodu 

vlnenia, amplitúdu, frekvenciu, atď. Metódou sa odhaľujú prirodzené vady alebo 

drevokazné poškodenie. Meranie prebieha pomocou skupiny senzorov, ktoré sú 

umiestnené na povrchu skúmaného prvku a snímajú čas prechodu vlny. Na základe času 

a vzdialenosti medzi senzormi prebieha výpočet a zobrazenie stavu sledovaného prierezu. 

Rozlíšenie je možné ovplyvňovať množstvom použitých senzorov, ktoré sú k prvku často 

pripájané vtĺkaním hrotov (hrotové senzory), ale na trhu sú dostupné aj senzory, ktoré sa 

k prvku pripájajú gélovou vrstvou.  

Na Obr. 4.3 je zobrazené použitie tomografického systému Arbotom od firmy Rinntech 

na kmeni stromu. Systém má celkovo 12 senzorov, ktoré sú k prvkom (alebo v tomto 

prípade kmeňu stromu) pripájané klincami. Na Obr. 4.4 je zobrazený príklad výsledného 

tomogramu. Červené oblasti znázorňujú miesta, kde sa vlnenie šírilo pomalšie, čo 

znamená prítomnosť určitej anomálie – drevo v týchto miestach nie je zdravé. 

Podrobnejšie hodnotenie anomálie sa uskutočňuje pomocou ďalších diagnostických 

metód, napr. odporovým vŕtaním. 

 

Obr. 4.3: Aplikácia tomografického systému Arbotom na kmeň stromu [26] 
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Obr. 4.4: Tomogram kmeňu stromu [27] 

4.2. Semideštruktívne metódy 

Semideštruktívne alebo čiastočne invazívne metódy vyžadujú len šetrný zásah do 

konštrukčného prvku. Čiastočné porušenie môže predstavovať vŕtanie alebo odtrhy. 

U drevených konštrukcií je to typicky vyvŕtanie malého otvoru, odber malého množstva 

materiálu alebo lokálne poškodenie zatlačením prípadne vstrelením kolíku. Je dôležité 

miesta pre aplikáciu semideštruktívnych metód vyberať tak, aby bolo vylúčené 

nepriaznivé ovplyvnenie únosnosti alebo stability konštrukcie. Pri 

prieskumoch historických objektov je tiež dôležité, aby nespôsobili neprijateľné estetické 

škody [7], [8]. 

4.2.1. Meranie vlhkosti 

Obsah vlhkosti má v vplyv na mnoho iných vlastností dreva a je spojený s rizikom 

napadnutia hmyzom a rastom drevokazných húb. Vlhkosť býva v rámci jedného prvku 

premenná a to ako v priereze, tak aj v pozdĺžnom smere a zároveň sa môže meniť 

v priebehu roka či dňa. Je totiž závislá na relatívnej vlhkosti okolitého vzduchu. Jej 

určenie je dôležité pre správnu kalibráciu výsledkov diagnostických metód, a preto by 

meranie vlhkosti drevených prvkov malo byť neodlúčiteľnou súčasťou ich diagnostiky. 

V miestach, kde je detekovaná zvýšená vlhkosť prvku, je nutné uskutočniť podrobnejšiu 

diagnostiku a zhodnotiť rozsah prípadného poškodenia [7]. 

Vlhkosť dreva je možné stanoviť priamo alebo nepriamo. Gravimetrická metóda je 

najpresnejšou priamou metódou, pri ktorej sa odoberie vzorka o konkrétnom objeme 
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a následne sa zváži vo vlhkom a absolútne vysušenom stave. Vlhkosť vzorky sa potom 

stanoví nasledovne [7]: 

 w = 
mw - m0

m0
 ∙ 100 (4.2) 

kde  w je vlhkosť dreva [%], 

 mw je hmotnosť vlhkého dreva [kg], 

 m0 je hmotnosť absolútne suchého dreva [kg]. 

Gravimetrická metóda však vyžaduje pomerne deštruktívny zásah do konštrukčného 

prvku (odobratie vzorky) a kvôli nutnosti sušenia v laboratóriu sa prakticky nedá uplatniť 

in-situ. V teréne sa preto vlhkosť dreva odhaduje nepriamymi metódami, ktoré sú 

založené na vplyve vlhkosti na ďalšie merateľné vlastnosti dreva, najčastejšie elektrické. 

Elektrické metódy určovania vlhkosti sa delia na odporové a dielektrické, v praxi sú 

častejšie odporové.  

V suchom stave je drevo len málo vodivé až nevodivé, z čoho vyplýva vzťah medzi 

vlhkosťou a elektrickým odporom. So zvyšujúcou sa vlhkosťou elektrický odpor výrazne 

klesá. Najpoužívanejšie odporové vlhkomery majú dve elektródy, medzi ktorými je 

meraný elektrický odpor dreva. Elektródy sú po dĺžke izolované s výnimkou špičky, a to 

aby sa predchádzalo skresleniu výslednej hodnoty vlhkosti vplyvom zaznamenania 

najvyššej nameranej hodnoty pozdĺž celej dĺžky kolíku elektródy. Použitie izolovaných 

elektród je nevyhnutné v prípade, že je povrch dreva mokrý. Kolíky s elektródami môžu 

mať rôznu dĺžku. Vlhkomery s dlhšími kolíkmi majú posuvné kladivo, ktorým sú kolíky 

do dreva zarážané. Vlhkomer je vždy nutné kalibrovať s ohľadom na druh skúmaného 

dreva a teplotu. Odporové meranie vlhkosti umožňuje zmerať obsah vlhkosti v rozmedzí 

6 – 25 %. Elektródové kolíky by mali byť zarážané do miest, kde nie sú suky, kôra, trhliny 

alebo iné vady, ktoré by mohli skresliť hodnoty nameranej vlhkosti [7], [28]. 

Medzi dielektrické metódy patrí kapacitná, absorpčná, mikrovlnná a ďalšie. Dielektrické 

vlhkomery používajú povrchové elektródy a neprenikajú do vnútra dreva, takže sú 

vhodnejšie v prípade nutnosti zachovania celistvosti povrchu. Tieto prístroje sú založené 

na vytváraní elektrického poľa, ktoré môže prenikať až do hĺbky 50 mm. Hĺbka prieniku 

by mala odpovedať rozmeru skúmaného dreveného prvku. Kapacitné vlhkomery merajú 

elektrickú vlastnosť nazývanú relatívna permitivita, ktorá je ovplyvnená obsahom 

vlhkosti a hustotou dreva. Prístroj zaznamenáva najväčšiu odozvu materiálu v blízkosti 
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elektród a materiál v blízkosti stredu prvku nemusí byť pri meraní dostatočne zastúpený. 

Kapacitné vlhkomery je možné nastaviť tak, aby zohľadňovali hustotu dreva alebo je 

korekciu hustoty možné uskutočniť využitím grafov a tabuliek od výrobcu. Sú vhodné 

pre meranie obsahu vlhkosti v rozmedzí 7 – 30 % [7], [28]. 

Na Obr. 4.1 je znázornený odporový a dielektrický vlhkomer. Z obrázku je zrejmé, že 

dielektrické sú nedeštruktívne, zatiaľ čo odporové majú mierne invazívnu povahu. 

 
Obr. 4.5: Odporový a dielektrický vlhkomer [29]  

4.2.2. Odporové metódy 

Semideštruktívne metódy sa využívajú na určovanie hustoty zabudovaného dreva, ktorá 

koreluje s mechanickými vlastnosťami ako napr. pevnosť v ohybe alebo modul pružnosti 

konštrukčného dreva. Tieto veličiny sa z hustoty dreva určujú regresnými metódami. 

Najosvedčenejším spôsobom zisťovania hustoty dreva sú odporové metódy, ktoré reagujú 

na zmeny v štruktúre materiálu lepšie než nedeštruktívne metódy ako napr. 

ultrazvuk [7], [9]. 

• Odporové zarážanie kolíku 

Medzi odporové metódy patrí odporové zarážanie kolíku a najrozšírenejším prístrojom 

pre túto metódu je Pilodyn 6J. Princípom tohto mechanického prístroja je meranie hĺbky 

zarazenia kolíku do dreva. Existujú ďalšie verzie: Pilodyn 12J či Pilodyn 18J. Číslo za 

ODPOROVÝ A DIELEKTRICKÝ VLHKOMER 

ELEKTRICKÝ PRÚD ELEKTRICKÉ POLE 

KONDENZÁTOROVÁ 

DOSKA 
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názvom prístroja udáva úderovú silu v Jouloch, ktorou je do dreva vystrelený kolík. 

Použitím prístroja vzniká len malé a takmer zanedbateľné poškodenie skúšaného 

materiálu. Okrem odhadu hustoty sa prístroj používa na zisťovanie degradácie drevených 

prvkov, ktoré majú na svojom povrchu známky poškodenia alebo sú v kontakte so zemou, 

vodou či hubami [7], [9]. 

Z hĺbky zarazenia kolíka do konštrukčného dreva a jeho vlhkosti je možné pomocou 

nasledujúceho vzťahu odhadnúť hustotu dreva [7], [9]: 

 ρ
12

= 0,727987 - 0,027102 ∙ tp ∙ [1 - 0,007 ∙ (w - 12)] (4.3) 

kde  ρ12 je hustota dreva pri vlhkosti 12 % [g/cm3], 

 tp je hĺbka prieniku kolíka do dreva o známej vlhkosti [mm], 

 w je vlhkosť dreva v dobe merania [%]. 

Následne je z vypočítanej hustoty možné regresnou analýzou stanoviť veličiny ako 

pevnosť v ohybe alebo modul pružnosti. Závislosti sú zobrazené na Obr. 4.6, kde horná 

priamka zobrazuje priemer a dolná 5% kvantil. 

 

Obr. 4.6: Závislosť hustoty na pevnosti v ohybe a na modulu pružnosti konštrukčného 

dreva [11] 

• Odporové vŕtanie 

Metóda je založená na meraní mechanického odporu dreva pri vŕtaní. Vrtáky majú 

priemer 1,5 – 3,0 mm a ich hrot je širší než driek, aby sa zabránilo treniu drieku v reznej 

škáre. Vrták je v zariadení neustále stabilizovaný špeciálnym teleskopom [7], [9]. 

Medzi odporové vŕtačky patria prístroje Resistograph od firmy Rinntech (Obr. 4.7). 

Záznam z vŕtania je priamo tlačený na integrovanej termotlačiarni a zároveň môže byť 
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digitálne prenášaný z flash pamäte do PC. Používajú sa na vyhodnotenie stavu stromov 

a konštrukčného dreva. Maximálna hĺbka merania je 450 mm, rýchlosť vŕtania je 40 

cm/min a prístroj váži približne 4 kg [30]. 

 

Obr. 4.7: Odporová vŕtačka Resistograph R650-EA vhodná pre diagnostiku dreva 

ihličnanov [31]  

Výstupom merania je grafický profil odporu, príklad záznamu je na Obr. 4.8. Vrcholy 

reprezentujú miesta s vyšším odporom, a teda vyššou hustotou dreva a nižšie položené 

body naopak miesta s nižším odporom – nižšou hustotou. Z grafického záznamu je teda 

možné jednoducho detekovať prítomnosť defektov a biotického alebo abiotického 

poškodenia. Každý typ poškodenia sa vyznačuje typickým profilom. Absolútna 

degradácia hnilobou sa prejavuje tým, že drevo vrtáku nekladie prakticky žiadny odpor. 

V prípade poškodenia hmyzom sa opakujú vrcholy odporu v závislosti na striedavom 

prechádzaní zdravým drevom a drevom poškodeným hmyzom [7], [32]. 

 

Obr. 4.8: Grafický výstup merania Resistographom – výrazný pokles odporu v mieste 

zasiahnutom hnilobou [32] 
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Odporové vŕtanie poskytuje prehľad o vnútornom poškodení hodnoteného prvku. Pri 

viacnásobnom vŕtaní je možné získať údaje o celkovom stave prvku, inak je stav dreva 

popísaný len lokálne v mieste merania. Viacnásobné vŕtanie má však invazívnu povahu 

a je obzvlášť nevhodné u dekoratívnych prvkov. Metóda je vhodná pre diagnostiku 

zabudovaného dreva, pretože dokáže odhaliť vnútorné poškodenie prvku bez vonkajších 

známok, čo je u drevených prvkov častým  poškodením. Je však limitovaná viacerými 

faktormi: vrták je možné použiť približne na 300 vŕtaní a problematická je taktiež jeho 

nízka ohybová tuhosť, ktorá môže zapríčiniť skĺznutie do zóny jarného dreva a takisto 

vŕtanie v tangenciálnom smere môže viesť k zavádzajúcim výsledkom. V porovnaní 

s odporovým zarážaním kolíku je táto metóda pomalšia, drahšia a viac deštruktívna [7]. 

4.2.3. Endoskopia 

Zabudované drevené konštrukčné prvky nie sú vždy dostatočne sprístupnené pre možnosť 

diagnostiky vizuálnym hodnotením. Pre stropné konštrukcie, zamurované prvky alebo 

ťažko dostupné miesta je však možné hodnotenie uskutočniť pomocou videoskopu alebo 

jednoduchého endoskopu. Sú to pevné alebo ohybné optické prístroje, ktoré prenášajú 

obraz z miesta pozorovania k pozorovateľovi [7], [8]. 

Podobne ako u vizuálneho hodnotenia, endoskopia neposkytuje merateľné výstupy. 

Endoskopom je možné odhaliť biotické poškodenie, identifikovať vývojové štádium húb, 

zmeny farby, viditeľné zmeny v štruktúre dreva alebo viditeľné mechanické poškodenie. 

Na základe nálezu trusu alebo požerkov lariev je možné identifikovať drevokazný hmyz. 

Niektoré druhy endoskopov umožňujú taktiež odbery vzoriek, ktoré sú následne 

podrobnejšie skúmané pre presné určenie druhu hmyzu alebo hniloby. Endoskopia je 

vhodná aj pre zistenie geometrie skrytých konštrukčných prvkov. Pre použitie prístroja je 

potrebný malý otvor vedúci ku skúmanej konštrukcii, ktorým sa prevedie kábel 

endoskopu. Tento otvor môže byť vyvŕtaný alebo sa využije prípadná prítomnosť štrbiny. 

Poškodenie vzniknuté vŕtaním je zanedbateľné vzhľadom na rozsah odhalení 

v neprístupných miestach [7]. V stavebnej diagnostike sa používajú technické resp. 

priemyslové endoskopy [8]: 

• pevné: boroskopy, 

• ohybné: fibroskopy a videoskopy. 

Boroskopy využívajú klasickú optiku, teda sústavu šošoviek, spojok, rozptyliek, zrkadiel 

a optických hranolov. V tele sondy sú okrem prvkov pre vedenie obrazu taktiež prvky, 
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ktoré umožňujú osvetlenie diagnostikovaného priestoru. Tento typ endoskopu poskytuje 

najkvalitnejší obraz, avšak prieskum je obmedzený dĺžkou inšpekčnej trubice 

a v členitom priestore je problémom aj neohybnosť prístroja. Ohybné endoskopy 

umožňujú prehliadku aj členitých priestorov. Fibroskopy využívajú na prenos obrazu 

optické vlákna. Množstvo vlákien ovplyvňuje kvalitu výsledného obrazu, čo môže byť 

limitujúce v prípade nutnosti zväčšovania obrazu. U fibroskopov a boroskopov sa 

záznam obrazu musí vyhotoviť fotoaparátom alebo kamerou. Technicky najvyspelejším 

endoskopom je videoskop, ktorý má na konci inšpekčnej trubice umiestnený CCD 

snímač. Obraz je zo snímaču vedený elektrickým signálom do mikroprocesoru 

v zdrojovej jednotke a následne je zobrazený na LCD displeji, ktorý je taktiež súčasťou 

zdrojovej jednotky. Digitálna forma výstupu poskytuje široké spektrum možností 

spracovania a upravovania výstupov [33].  
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5. Prieskum drevených konštrukčných prvkov 

synagógy 

Predmetom diplomovej práce je diagnostika drevených konštrukčných prvkov objektu 

Novej synagógy vo Velkom Meziříčí. Diagnostické práce boli súčasťou komplexného 

prieskumu objektu za účelom vyhodnotenia jeho aktuálneho stavu. V nasledujúcich 

kapitolách je objekt najskôr predstavený zo stavebného a historického hľadiska 

a následne sú popísané postupy uskutočneného predbežného a podrobného stavebne 

technického prieskumu s dôrazom na drevené prvky. 

5.1. Nová synagóga vo Velkom Meziříčí 

Objekt Novej synagógy sa nachádza v historickom centre mesta Velké Meziříčí 

v blízkosti Náměstí. Stojí samostatne v inak radovej zástavbe domov medzi hlavnou 

komunikáciou na ulici Novosady a riekou Oslavou. Objekt má obdĺžnikový pôdorys 

a jeho pozdĺžna osa je orientovaná zo severovýchodu na juhozápad (Obr. 5.1).  

 

Obr. 5.1: Poloha Novej synagógy na mape centra Velkého Meziříčí [34] 

Do šesťdesiatych rokov minulého storočia tvorili dominantu židovskej štvrte objekty 

troch synagóg, z ktorých sú dnes zachované dve – Stará a Nová synagóga. Medzi nimi 

stávala Malá synagóga, ktorá však bola zdemolovaná. Stará synagóga bola postavená 

v roku 1695 a v súčasnosti sa využíva na múzejné a galerijné účely. Nová synagóga bola 
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vybudovaná v rokoch 1868-1870 a dnes je využívaná ako nákupné stredisko. Budova je 

v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok a mesto má snahu objektu prinavrátiť 

autentickú podobu a kultúrne využitie [35], [36]. 

Nová synagóga bola postavená v novogotickom slohu podľa plánov architekta Augusta 

Prokopa. Objekt je osovo symetrický, výškovo členený na 3 časti: 1.NP synagóga, 2.NP 

ženská galéria, 3.NP spevácky chór (alebo horná galéria). V 1.PP sa pod schodiskovými 

ramenami nachádzajú kotolňa a sociálne zariadenie. Na ženskú galériu, ktorá je 

podoprená liatinovými stĺpmi, vedie dvojica vnútorných schodísk. Ženská galéria sa 

nachádza po troch stranách objektu. Stavba je z červených pálených tehál, všetky 

priečelia tvorí režné murivo. Kombinované sú červené a čierne tehly, miestami sa na 

menších plochách nachádza omietka. Členité pozdĺžne priečelia sú tvorené systémom 

odstupňovaných pilierov a štíty majú stupňovito ukončené atiky. Na štítoch sú 

umiestnené veľké rozetové okná. Nad hlavným vstupom sú vo dvoch omietkových 

pásoch citáty v hebrejčine. Strecha objektu je sedlová. Priestor hlavnej lode je zastropený 

nepravou drevenou klenbou (viditeľné na Obr. 5.7). Stropy niekdajšej predsiene a ženskej 

galérie sú obložené drevom s jemnou výzdobou (Obr. 5.2). Na Obr. 5.3 je 

odfotografovaný juhozápadný štít na počiatku 20. storočia a na Obr. 5.4 je vyobrazená 

jeho súčasná podoba. 

 

Obr. 5.2: Zdobené drevené obloženie stropu predsiene 
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Obr. 5.3: Dobová fotografia JZ štítu zo začiatku 20. storočia [12] 

 

Obr. 5.4: Súčasná podoba JZ štítu 
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5.2. Stavebný a historický vývoj synagógy 

Nová synagóga bola postavená v rokoch 1868-1870 v novogotickom štýle podľa plánov 

architekta Augusta Prokopa. Svojmu účelu židovského chrámu slúžila do 2. svetovej 

vojny. V tomto období začal jej úpadok. V roku 1940 bolo vnútorné zariadenie 

poškodené vandalmi, na Obr. 5.5 je toto obdobie zaznamenané. Od roku 1943 boli 

priestory využívané ako skladisko nemeckej armády. Po 2. svetovej vojne tu od roku 

1948 mali sklad Energetické rozvodné závody. Od roku 1956 mala priestory k dispozícii 

Jednota LSD. V roku 1991 bola synagóga navrátená do majetku Židovskej Obce Brno 

a počas nasledujúcich dvoch rokov bola upravená na obchodný dom súkromnej 

spoločnosti. Toto využitie bolo považované za provizórium. Napriek tomu sa odvtedy 

v objekte vystriedalo niekoľko nájomcov využívajúcich objekt komerčne a tento stav trvá 

dodnes [12]. 

 

Obr. 5.5: Interiér synagógy poškodený vandalmi v roku 1940 [12] 

Podľa momentálnych potrieb nových prevádzok boli na budove uskutočňované zásahy 

ako prebúravanie stien za účelom zabudovania výťahu alebo osadenia nových výplní 

otvorov. Priemyselný výťah, ktorý bol osadený na juhovýchodnej strane lode, 

je v súčasnosti už demontovaný a otvor po ňom bol zamurovaný pórobetónovými 
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tvárnicami (Obr. 5.6). Taktiež bola vybúraná stena medzi predsieňou a hlavnou sálou, v 

ktorej boli pôvodne osadené troje dvojkrídlové dvere (Obr. 5.5). 

 

Obr. 5.6: Zamurovanie otvoru po priemyselnom výťahu 

Najvýraznejším zásahom je dodatočné prestropenie v úrovni ženskej galérie z roku 1956, 

kvôli ktorému bolo odstránené pôvodné drevené zábradlie galérie a chóru (Obr. 5.7). 

Taktiež bol odstránený vyvýšený priestor rečniska a svätostánku v 1.NP a podlaha bola 

zrovnaná na jednu (zvýšenú) úroveň. Výrazné boli aj úpravy okolia ako vybudovanie 

vyrovnávacieho schodiska pred vstupom do synagógy, betónové skladové plochy 

a prístrešky, ktorých strešné trámy boli uložené v dodatočne vysekaných kapsách 

v juhovýchodnom priečelí. 

Niektoré poruchy plynúce z nešetrných stavebných úprav boli už v minulosti sanované, 

čo dokazuje stiahnutie budovy priečnymi tiahlami pri severovýchodnej obvodovej stene 

(stena pri rieke). Zvnútra sú zreteľné samotné tiahla (Obr. 5.7) a v exteriéri kotevné dosky 

na lícovom murive. V rokoch 2004-2007 bola osadená nová plechová strešná krytina a 
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zavedená prípojka kanalizácie (2006). Poslednou stavebnou úpravou bola inštalácia 

teplovzdušného vykurovania interiéru v roku 2012.  

 

Obr. 5.7: Dodatočné prestropenie v úrovni ženskej galérie (v pozadí sú viditeľné 

priečne tiahla) 

Od reštitúcie Novej synagógy do majetku ŽO Brno prebehlo viacero pokusov o nápravu 

stavu kultúrnej pamiatky. V roku 2020 bol uskutočnený diagnostický prieskum za účelom 

komplexného zhodnotenia aktuálneho stavebne materiálového a statického stavu objektu. 

Diplomová práca sa zaoberá vyhodnotením stavu drevených prvkov synagógy, ktoré je 

súčasťou tohto prieskumu. Výstupy prieskumu majú slúžiť mestu Velké Meziříčí ako 

podklad pre rozhodnutie zastupiteľstva mesta o kúpe Novej synagógy. 
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5.3. Stavebne technický prieskum drevených prvkov synagógy 

Stavebne technický prieskum novej synagógy prebehol vo dvoch častiach: predbežný 

a podrobný prieskum. V rámci predbežného prieskumu bola zhromažďovaná 

dokumentácia o objekte a uskutočnená prvá obhliadka za účelom plánovania podrobného 

prieskumu. Z archívu Židovskej obce Brno sa podarilo získať technickú dokumentáciu 

k projektu Památková obnova Nové synagogy, ktorú vyhotovila firma STABIL s.r.o. 

v roku 2008. Súčasťou je výkresová dokumentácia stavu objektu z tohto obdobia, ktorá 

dostatočne zodpovedá súčasnému stavu, a preto nebolo nutné objekt zameriavať. 

K dispozícií boli taktiež fragmenty dobových plánov architekta Augusta Prokopa pre 

výstavbu synagógy vo forme elektronickej kópie. Ďalším dôležitým archívnym 

záznamom, ktorý poskytla ŽO Brno, je fotodokumentácia z opravy strechy v rokoch 

2004-2007.  

Účelom prvej obhliadky bolo stanoviť rozsah a spôsob potrebných diagnostických prác 

na základe identifikovania kritických miest konštrukcie alebo miest, o ktorých dostupná 

dokumentácia ani vizuálna prehliadka neposkytla dostatočné informácie (napr. základy). 

Podrobný prieskum prebehol celkovo v štyroch etapách:  

• kopané sondy za účelom zhodnotenia stavu základov, 

• pasportizácia muriva a osadenie základní pre meranie posunu v trhlinách, 

• vývrty do muriva a do podlahy v 1.NP, 

• diagnostika drevených prvkov. 

Pre účely tejto diplomovej práce bude ďalej podrobne popísaná diagnostika drevených 

prvkov synagógy. V tejto časti podrobného prieskumu boli využité nasledujúce 

diagnostické metódy: 

• vizuálna defektoskopia, 

• meranie vlhkosti odporovým vlhkomerom, 

• odporové zarážanie kolíka, 

• endoskopia. 

5.3.1. Skúšobné miesta 

Skúšobné miesta pre meranie vlhkosti a stanovenie hĺbky zarazenia kolíka sa volili tak, 

aby bolo možné komplexne zhodnotiť stav drevených častí synagógy. Voľba bola 



Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

49 

 

obmedzená neprístupným krovom, ktorého konštrukčné prvky boli diagnostikované 

vizuálne videoskopom a z fotografií dostupných z opravy strechy. Výber skúšobných 

miest ale aj metód bol taktiež ovplyvnený snahou nenarušiť historickú hodnotu drevených 

prvkov a obložení.  

Diagnostike prístrojovými metódami predchádzala vizuálna defektoskopia, ktorej cieľom 

bolo zaznamenať prípadné povrchové poškodenie drevených prvkov a vhodne vybrať 

miesta pre použitie prístrojov. Medzi prístupné prvky, ktoré boli prístrojovo 

diagnostikované patria:  

1. trám galérie, 

2. konzola galérie, 

3. trám vstavaného stropu, 

4. oblúkový pásik krovu presahujúceho do 2.NP, 

5., 6., 7. konzoly krovu presahujúceho do 2.NP, 

8., 9. stĺpiky krovu presahujúceho do 2.NP, 

10. trám krovu presahujúceho do 2.NP, 

11. trám krovu nad schodiskom, 

12., 13. trámy krovu v 3.NP, 

14. vonkajšie podbitie krovu nad 3.NP, 

15., 16., 17. 3 záhlavia trámu krovu nad 3.NP. 

Na Obr. 5.8 a Obr. 5.9 je zakreslené umiestnenie sond v pôdorysoch ženskej a hornej 

galérie. 
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Obr. 5.8: Schéma umiestnenia sond v pôdoryse galérie 

 

Obr. 5.9: Schéma umiestnenia sond v pôdoryse hornej galérie 

Za účelom sprístupnenia trámu a konzoly ženskej galérie a trámu vstavaného stropu bolo 

nutné vytvoriť sondu do vstavaného stropu (nad 1.NP) o rozmeroch približne 1 m x 1 m 

(Obr. 5.10). Sonda bola po ukončení diagnostických prác zapravená pôvodnými vrstvami 

podlahy. Pre sprístupneniu trámov krovu presahujúcich do 2.NP bolo nutné odstrániť 

dodatočné podbitie, ktoré zakrýva konštrukčné prvky a pôvodné podbitie (Obr. 5.11). Pre 

umožnenie manipulácie s kamerou videoskopu boli na dvoch miestach v úrovni 2.NP 

vytvorené sondy veľmi malých rozmerov do pôvodného podbitia krovu. 

9 

8 4 – 7, V1 

1 – 3  

10, V2 

1.NP 
2.NP 

V – videoskop  

11 

12 

13 

14 – 17  
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Obr. 5.10: Otvorená sonda do vstavaného stropu nad 1.NP 

 

Obr. 5.11: Odhalenie prvkov pod dodatočným podbitím 
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5.3.2. Meranie vlhkosti 

V kapitole 2. Drevo ako konštrukčný materiál bol zdôraznený význam vlhkosti dreva 

v súvislosti s mechanickými vlastnosťami. Zvýšená vlhkosť dreva vytvára vhodné 

prostredie pre tvorbu drevokazných húb alebo pre napadnutie drevokazným hmyzom. 

Meranie vlhkosti je preto pri diagnostike drevených konštrukcií nevyhnutné.  

V novej synagóge bola vlhkosť meraná prístrojom Hygrotest 6500 so zarážanou sondou 

(Obr. 5.12). Tento prístroj využíva elektrický odpor a vodivosť dreva. Zarážaná sonda 

umožňuje určiť vlhkosť maximálne do hĺbky 40 mm pod povrchom skúšaného prvku. 

Minimálna vlhkosť, ktorú dokáže zaznamenať je 6 %, maximálna 100 %. Spôsob merania 

je daný normou ČSN EN 13183-2 Vlhkosť vzorky reziva – Časť 2: Odhad elektrickou 

odporovou metódou [16]. Tento odporový vlhkomer predstavuje semideštruktívnu 

metódu diagnostiky dreva, pretože po použití Hygrotestu 6500 ostanú v mieste zarazenia 

sondy do prvku 3 otvory o priemere cca do 4 mm (Obr. 5.12).  

Pomocou prepínača druhu dreva je možné prístroj nastaviť na meranie vlhkosti 

najbežnejších druhov drevín. Možnosti nastavenia sú zhrnuté v Tab. 5.1. Ďalším 

prepínačom je možné kompenzovať vplyv aktuálnej teploty na meranie. K dispozícii sú 

4 úrovne teploty celkovo v rozmedzí 0 až 80 °C, medzi ktorými je možné prepínať [37]. 

    

Obr. 5.12: Odporový vlhkomer Hygroskop 6500 
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Tab. 5.1: Možnosti nastavenia Hygrotestu 6500 pre rôzne druhy dreva 

druh dreva 
nastavenie 

prepínača 
 druh dreva 

nastavenie 

prepínača 

javor 3  olivovník 2 

jaseň 3  palisander 2 

buk 2  sosna 3 

balza 4  topoľ 2 

breza 3  smrek 4 

orech 2  teak 2 

čerešňa 3  osika 3 

gaštan 3  hrab 3 

brest 3  borovica 3 

smrekovec 3  mahagón 3 

lipa 2  dub 3 

jedľa 2  dub biely, 

červený 
4 

Výsledky merania vlhkosti sú uvedené v kapitole 5.3.5 Výsledky prieskumu. 

5.3.3. Odporové zarážanie kolíka 

Ako bolo vysvetlené v kapitole 4.2.2 Odporové metódy, stanovenie hĺbky zarazenia 

kolíka je dôležité z hľadiska identifikovania prípadného rozkladu dreva alebo jeho 

biotického poškodenia. Taktiež poskytuje dáta pre odhad hustoty dreva. Pre tieto účely 

bol v synagóge použitý prístroj Pilodyn 6J (Obr. 5.8).  

 

Obr. 5.13: Prístroj Pilodyn 6J 
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Toto mechanické zariadenie umožňuje merať hĺbku prieniku kolíku o priemere 2,5 mm, 

ktorý je do dreva vystrelený silou 6J. Hĺbka zarazenia sa odčíta priamo zo stupnice na 

prístroji a maximálne dosahuje hodnotu 40 mm. Toto obmedzenie znamená, že pre prvky 

väčších prierezov Pilodyn poskytuje len povrchové informácie o stave prvku. Pri meraní 

je dôležité dodržiavať radiálny smer, aby bola penetrovaná ako jarná, tak aj letná časť 

letokruhy. Pri použití Pilodynu v tangenciálnom smere, je možné, že meranie prebehne 

len v jednej časti letokruhu, čím sa značne skreslia výsledky. Hodnoty meraní môžu mať 

veľký rozptyl a je nutné na skúmanom prvku uskutočniť väčšie množstvo meraní [32].  

Namerané hodnoty hĺbky zarazenia kolíka sú uvedené v kapitole 5.3.5 Výsledky 

prieskumu.  

5.3.4. Prehliadka krovu videoskopom 

Možnosti diagnostiky krovu Novej synagógy boli značne obmedzené faktom, že krov je 

neprístupný a požiadavkou investora na šetrné metódy skúšania dreva. Počas opravy 

strešnej krytiny v rokoch 2004-2007, bol krov odhalený a zdokumentovaný fotografiami.  

Táto fotodokumentácia bude ďalej využitá pre vizuálnu diagnostiku krovu (kapitola 5.4.2 

Vizuálne hodnotenie krovu). Ako doplnok k tejto metóde bola ďalej vykonaná prehliadka 

videoskopom.  

Použitý bol videoskop XL GO+ (Obr. 5.14), ktorý pozostáva zo zdrojovej jednotky 

s LCD displejom a ovládacím panelom a z bovdenu, na konci ktorého je mikrokamera 

s titánovou hlavicou a svetlom. Batéria v zdrojovej jednotke postačí na 2 hodiny 

prevádzky. Prístroj umožňuje vytvárať videá a fotografie aj v tmavých priestoroch ako je 

krov synagógy. Pre umožnenie prehliadky krovu bolo nutné do podbitia krovu vyvŕtať 

otvor o priemere približne 8 mm. Do tohto otvoru bol následne zasúvaný kábel 

s mikrokamerou [38]. 
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Obr. 5.14: Videoskop XL GO+ 

5.3.5. Výsledky prieskumu 

• Výsledky meraní 

Výsledky identifikácie dreva, meraní vlhkosti a hĺbky zarazenia kolíku pre jednotlivé 

skúšobné miesta sú uvedené v Tab. 5.2 – Tab. 5.18. Tabuľky taktiež obsahujú hodnoty 

odhadu hustoty dreva a jeho priemernej pevnosti v ohybe, ktoré boli vypočítané podľa 

postupu opísaného v kapitole 4.2.2 Odporové metódy. 
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Tab. 5.2: Sonda 1 - trám 

Miesto sondy Pôvodný trám ženskej galérie (poloha na Obr. 5.8). 

Typ sondy Otvorená sonda do vstavaného stropu nad 1.NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500),  

• stanovenie hĺbky zarazenia kolíka do dreva (Pilodyn 6J). 

Popis sondy 
Ihličnaté drevo, pravdepodobne jedľové, natrené pôvodným 

náterom. 

 
Obr. 5.15: Sonda 1 – pôvodný trám ženskej galérie 

 
Obr. 5.16: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii ženskej galérie 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 9,3 9,7 9,6 9,5 

Pilodyn tp [mm] 11,0 12,0 10,0 11,0 

Odhad hustoty dreva pri w = 12 %: ρ12 = 425 kg/m3 

Odhad premernej pevnosti dreva v ohybe pri w = 12 %: fm = 43,8 MPa 
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Tab. 5.3: Sonda 2 - trám 

Miesto sondy Trám vstavaného stropu nad 1.NP (poloha na Obr. 5.8). 

Typ sondy Otvorená sonda do vstavaného stropu nad 1NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500),  

• stanovenie hĺbky zarazenia kolíka do dreva (Pilodyn 6J). 

Popis sondy Ihličnaté drevo, pravdepodobne smrekové. 

 
Obr. 5.17: Sonda 2 – trám vstavaného stropu nad 1.NP 

 
Obr. 5.18: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii vstavaného stropu 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 11,5 12,0 12,0 11,8 

Pilodyn tp [mm] 10,0 8,0 8,0 8,7 

Odhad hustoty dreva pri w = 12 %: ρ12 = 493 kg/m3 

Odhad premernej pevnosti dreva v ohybe pri w = 12 %: fm = 54,4 MPa 
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Tab. 5.4: Sonda 3 - trám 

Miesto sondy Pôvodný trám (konzola) ženskej galérie (poloha na Obr. 5.8). 

Typ sondy Otvorená sonda do vstavaného stropu nad 1NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500). 

Popis sondy Ihličnaté drevo, pravdepodobne jedľové, natrené pôvodným náterom. 

 
Obr. 5.19: Sonda 3 – pôvodný trám (konzola) ženskej galérie 

 
Obr. 5.20: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii vstavaného stropu 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 9,4 9,7 9,9 9,7 
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Tab. 5.5: Sonda 4 - pásik 

Miesto sondy Pôvodný oblúkový pásik krovu presahujúceho do 2.NP (poloha na 

Obr. 5.8). 

Typ sondy Sonda do krovu presahujúceho zhora do 2.NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500),  

• stanovenie hĺbky zarazenia kolíka do dreva (Pilodyn 6J). 

Popis sondy Ihličnaté drevo, pravdepodobne jedľové, natrené pôvodným náterom. 

 
Obr. 5.21: Sonda 4 – pôvodný oblúkový pásik krovu presahujúceho do 2.NP 

 
Obr. 5.22: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii krovu 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 10,2 10,0 9,7 10,0 

Pilodyn tp [mm] 8,0 8,0 8,0 8,0 

Odhad hustoty dreva pri w = 12 %: ρ12 = 508 kg/m3 

Odhad premernej pevnosti dreva v ohybe pri w = 12 %: fm = 56,8 MPa 
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Tab. 5.6: Sonda 5 - trám 

Miesto sondy Pôvodný trám (konzola) krovu presahujúceho do 2.NP (poloha na 

Obr. 5.8). 

Typ sondy Sonda do krovu presahujúceho zhora do 2.NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500),  

• stanovenie hĺbky zarazenia kolíka do dreva (Pilodyn 6J). 

Popis sondy Ihličnaté drevo, pravdepodobne jedľové, natrené pôvodným náterom. 

 
Obr. 5.23: Sonda 5 – pôvodný trám (konzola) krovu presahujúceho do 2.NP 

 
Obr. 5.24: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii krovu 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 10,2 - - 10,2 

Pilodyn tp [mm] 10,0 4,0 4,0 6,0 

Odhad hustoty dreva pri w = 12 %: ρ12 = 563 kg/m3 

Odhad premernej pevnosti dreva v ohybe pri w = 12 %: fm = 65,3 MPa 
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Tab. 5.7: Sonda 6 - trám 

Miesto sondy Pôvodný trám (konzola) krovu presahujúceho do 2.NP (poloha na 

Obr. 5.8). 

Typ sondy Sonda do krovu presahujúceho zhora do 2.NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500),  

• stanovenie hĺbky zarazenia kolíka do dreva (Pilodyn 6J). 

Popis sondy Ihličnaté drevo, pravdepodobne jedľové, natrené pôvodným náterom. 

 
Obr. 5.25: Sonda 6 – pôvodný (konzola) trám krovu presahujúceho do 2.NP 

 
Obr. 5.26: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii krovu 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 11,0 - - 11,0 

Pilodyn tp [mm] 10,0 8,0 6,0 8,0 

Odhad hustoty dreva pri w = 12 %: ρ12 = 510 kg/m3 

Odhad premernej pevnosti dreva v ohybe pri w = 12 %: fm = 57,0 MPa 

  



Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

62 

 

Tab. 5.8: Sonda 7 - trám 
Miesto sondy Pôvodný trám krovu presahujúceho do 2.NP  

(poloha na Obr. 5.8). 

Typ sondy Sonda do krovu presahujúceho zhora do 2.NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500),  

• stanovenie hĺbky zarazenia kolíka do dreva (Pilodyn 6J). 

Popis sondy Ihličnaté drevo, pravdepodobne jedľové, natrené pôvodným náterom. 

 
Obr. 5.27: Sonda 7 – pôvodný trám krovu presahujúceho do 2.NP 

 
Obr. 5.28: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii krovu 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 10,0 - - 10,0 

Pilodyn tp [mm] 5,0 5,0 5,0 5,0 

Odhad hustoty dreva pri w = 12 %: ρ12 = 591 kg/m3 

Odhad premernej pevnosti dreva v ohybe pri w = 12 %: fm = 69,5 MPa 
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Tab. 5.9: Sonda 8 - stĺpik 
Miesto sondy Pôvodný stĺpik krovu presahujúceho do 2.NP  

(poloha na Obr. 5.8). 

Typ sondy Sonda do krovu presahujúceho zhora do 2.NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500),  

• stanovenie hĺbky zarazenia kolíka do dreva (Pilodyn 6J). 

Popis sondy Ihličnaté drevo, pravdepodobne jedľové, natrené pôvodným náterom. 

 
Obr. 5.29: Sonda 8 – pôvodný stĺpik krovu presahujúceho do 2.NP 

 
Obr. 5.30: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii krovu 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 9,6 10,2 9,6 9,8 

Pilodyn tp [mm] 5,0 4,0 5,0 4,7 

Odhad hustoty dreva pri w = 12 %: ρ12 = 600 kg/m3 

Odhad premernej pevnosti dreva v ohybe pri w = 12 %: fm = 70,9 MPa 
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Tab. 5.10: Sonda 9 - stĺpik 

Miesto sondy Pôvodný stĺpik krovu presahujúceho do 2.NP  

(poloha na Obr. 5.8). 

Typ sondy Sonda do krovu presahujúceho zhora do 2.NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500),  

• stanovenie hĺbky zarazenia kolíka do dreva (Pilodyn 6J). 

Popis sondy Ihličnaté drevo, pravdepodobne jedľové, natrené pôvodným náterom. 

 
Obr. 5.31: Sonda 9 – pôvodný stĺpik krovu presahujúceho do 2.NP 

 
Obr. 5.32: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii krovu 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 10,1 10,2 10,2 10,2 

Pilodyn tp [mm] 4,0 4,0 5,0 4,3 

Odhad hustoty dreva pri w = 12 %: ρ12 = 609 kg/m3 

Odhad premernej pevnosti dreva v ohybe pri w = 12 %: fm = 72,4 MPa 
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Tab. 5.11: Sonda 10 - trám 

Miesto sondy Pôvodný trám (konzola) krovu presahujúceho do 2.NP (poloha na 

Obr. 5.8). 

Typ sondy Sonda do krovu presahujúceho zhora do 2.NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500),  

• stanovenie hĺbky zarazenia kolíka do dreva (Pilodyn 6J). 

Popis sondy Ihličnaté drevo, pravdepodobne jedľové, natrené pôvodným náterom. 

 
Obr. 5.33: Sonda 10 – pôvodný trám (konzola) krovu presahujúceho do 2.NP 

 
Obr. 5.34: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii krovu 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 9,6 - - 9,6 

Pilodyn tp [mm] 6,0 4,0 6,0 5,3 

Odhad hustoty dreva pri w = 12 %: ρ12 = 581 kg/m3 

Odhad premernej pevnosti dreva v ohybe pri w = 12 %: fm = 68,1 MPa 
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Tab. 5.12: Sonda 11 - trám 

Miesto sondy Pôvodný trám krovu v 3.NP nad schodiskom  

(poloha na Obr. 5.9 a Obr. 5.36). 

Typ sondy Sonda do krovu v 3.NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500),  

• stanovenie hĺbky zarazenia kolíka do dreva (Pilodyn 6J). 

Popis sondy Ihličnaté drevo, pravdepodobne jedľové, natrené pôvodným náterom. 

 
Obr. 5.35: Sonda 11 – pôvodný trám v 3.NP 

 
Obr. 5.36: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii krovu 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 9,6 9,9 10,0 9,8 

Pilodyn tp [mm] 5,0 - - 5,0 

Odhad hustoty dreva pri w = 12 %: ρ12 = 590 kg/m3 

Odhad premernej pevnosti dreva v ohybe pri w = 12 %: fm = 69,5 MPa 
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Tab. 5.13: Sonda 12 – trám 

Miesto sondy Pôvodný trám krovu v 3.NP (poloha na Obr. 5.9 a Obr. 5.38). 

Typ sondy Sonda do krovu v 3.NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500),  

• stanovenie hĺbky zarazenia kolíka do dreva (Pilodyn 6J). 

Popis sondy Ihličnaté drevo, pravdepodobne jedľové, natrené pôvodným náterom. 

 
Obr. 5.37: Sonda 12 – pôvodný trám krovu v 3.NP 

 
Obr. 5.38: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii krovu 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 9,1 10,4 10,8 10,1 

Pilodyn tp [mm] 7,0 6,0 8,0 7,0 

Odhad hustoty dreva pri w = 12 %: ρ12 = 536 kg/m3 

Odhad premernej pevnosti dreva v ohybe pri w = 12 %: fm = 61,0 MPa 
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Tab. 5.14: Sonda 13 – trám 

Miesto sondy Pôvodný trám krovu v 3.NP (poloha na Obr. 5.9 a Obr. 5.40). 

Typ sondy Sonda do krovu v 3.NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500),  

• stanovenie hĺbky zarazenia kolíka do dreva (Pilodyn 6J). 

Popis sondy Ihličnaté drevo, pravdepodobne jedľové, natrené pôvodným náterom. 

 
Obr. 5.39: Sonda 13 – pôvodný trám krovu v 3.NP 

 
Obr. 5.40: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii krovu 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 10,1 10,8 9,4 10,1 

Pilodyn tp [mm] 8,0 6,0 6,0 6,7 

Odhad hustoty dreva pri w = 12 %: ρ12 = 545 kg/m3 

Odhad premernej pevnosti dreva v ohybe pri w = 12 %: fm = 62,5 MPa 
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Tab. 5.15: Sonda 14 – podbitie 
Miesto sondy Pôvodné podbitie krovu nad 3.NP (poloha na Obr. 5.9). 

Typ sondy Sonda do krovu nad 3.NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500),  

• stanovenie hĺbky zarazenia kolíka do dreva (Pilodyn 6J). 

Popis sondy Ihličnaté drevo, pravdepodobne jedľové, natrené pôvodným náterom. 

 
Obr. 5.41: Sonda 14 – pôvodné podbitie krovu nad 3.NP 

 
Obr. 5.42: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii krovu 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 10,5 - - 10,5 

Pilodyn tp [mm] 4,0 4,0 5,0 5,0 

Odhad hustoty dreva pri w = 12 %: ρ12 = 591 kg/m3 

Odhad premernej pevnosti dreva v ohybe pri w = 12 %: fm = 69,6 MPa 
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Tab. 5.16: Sonda 15 - trám 

Miesto sondy Pôvodné záhlavie trámu krovu nad 3.NP (poloha na Obr. 5.9). 

Typ sondy Sonda do krovu nad 3.NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500),  

• stanovenie hĺbky zarazenia kolíka do dreva (Pilodyn 6J). 

Popis sondy Ihličnaté drevo, pravdepodobne jedľové, natrené pôvodným náterom. 

 
Obr. 5.43: Sonda 15 – pôvodné záhlavie trámu krovu nad 3.NP 

 
Obr. 5.44: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii krovu 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 16,3 - - 16,3 

Pilodyn tp [mm] 9,0 6,0 8,0 7,7 

Odhad hustoty dreva pri w = 12 %: ρ12 = 526 kg/m3 

Odhad premernej pevnosti dreva v ohybe pri w = 12 %: fm = 59,6 MPa 
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Tab. 5.17: Sonda 16 - trám 

Miesto sondy Pôvodné záhlavie trámu krovu nad 3.NP (poloha na Obr. 5.9). 

Typ sondy Sonda do krovu nad 3.NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500),  

• stanovenie hĺbky zarazenia kolíka do dreva (Pilodyn 6J). 

Popis sondy Ihličnaté drevo, pravdepodobne jedľové, natrené pôvodným náterom. 

 
Obr. 5.45: Sonda 16 – pôvodné záhlavie trámu krovu nad 3.NP 

 
Obr. 5.46: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii krovu 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 9,5 - - 9,5 

Pilodyn tp [mm] 6,0 4,0 4,0 4,7 

Odhad hustoty dreva pri w = 12 %: ρ12 = 599 kg/m3 

Odhad premernej pevnosti dreva v ohybe pri w = 12 %: fm = 70,9 MPa 
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Tab. 5.18: Sonda 17 - trám 

Miesto sondy Pôvodné záhlavie trámu krovu nad 3.NP (poloha na Obr. 5.9). 

Typ sondy Sonda do krovu nad 3.NP. 

Použité 

metódy 

• Vizuálna prehliadka,  

• stanovenie vlhkosti dreva odporovým vlhkomerom 

(Hygrotest 6500),  

• stanovenie hĺbky zarazenia kolíka do dreva (Pilodyn 6J). 

Popis sondy Ihličnaté drevo, pravdepodobne jedľové, natrené pôvodným náterom. 

 
Obr. 5.47: Sonda 17 – pôvodné záhlavie trámu krovu nad 3.NP 

 
Obr. 5.48: Schéma polohy skúšaného prvku v konštrukcii krovu 

Meranie č. 1 2 3 Priemer 

Vlhkosť w [%] 10,0 - - 10,0 

Pilodyn tp [mm] 2,0 4,0 6,0 4,0 

Odhad hustoty dreva pri w = 12 %: ρ12 = 618 kg/m3 

Odhad premernej pevnosti dreva v ohybe pri w = 12 %: fm = 73,8 MPa 
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• Konštrukcia vstavaného stropu 

Konštrukcia vstavaného stropu nad 1.NP vybudovaného v roku 1956 bola sprístupnená 

z dvoch miest. Prvým je otvorená sonda do podlahy v úrovni 2.NP (Obr. 5.10) a druhým 

vodorovné dvierka v podhľade 1.NP na severovýchodnom priečelí (Obr. 5.49).  

 

Obr. 5.49: Prístup ku vstavanému stropu cez dvierka v podhľade v 1.NP 

Sprístupnenie konštrukcie stropu odhalilo, že ide o systém železobetónových 

prefabrikovaných I-nosníkov uložených vo dvoch vrstvách a vo dvoch smeroch. Prvá 

vrstva je uložená v smere pozdĺžnej osi synagógy na troch radách betónových stĺpov 

s roznášacími hlavami (v každej rade je 7 stĺpov). Na každej betónovej hlave sú vedľa 

seba uložené dva profily I o výške 290 mm a jednotlivej šírke 110 mm. Kolmo na tieto 

dvojice nosníkov je uložená druhá vrstva pozostávajúca z prefabrikovaných I-nosníkov 

o výške 235 mm a o premenlivej šírke 90 až 100 mm. Osová vzdialenosť I-nosníkov 

v tejto vrstve je približne 1000 mm. V styku kríženia nosníkov je nanesená vrstva 

cementovej malty, ktorá mala pravdepodobne slúžiť na „zmonolitnenie“ konštrukcie. 
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Nosníky nie sú nijak prepojené s pôvodnou konštrukciou. Konštrukcia je zobrazená na 

Obr. 5.50. 

 

Obr. 5.50: Konštrukcia vstavaného stropu – na fotografii je zreteľné, že vstavaná 

konštrukcia nie je nijak prepojená s pôvodnou (trám ženskej galérie vpravo) 

Nad betónovou konštrukciou sú umiestnené drevené trámy, ktoré sa o betónové nosníky 

opierajú drevenými klátikmi (viditeľné na Obr. 5.50). Rozmery dreveného trámu sú 

95 x 135 mm a osovo sú uložené približne po 820 mm. Nie sú nijako prepojené 

s pôvodnou konštrukciou. Na drevených trámoch je uložená podlaha, ktorá sa skladá 

z fošní o hrúbke 35 mm pribitých kolmo na trámoch a z drevotrieskovej dosky o hrúbke 

20 mm pribitej na fošniach (Obr. 5.52). Podlaha pokrýva aj pôvodnú ženskú galériu 

a spája ju tak so vstavaným stropom. Pod konštrukciou stropu je drevený podhľad. 

Konštrukcia vstavaného stropu je schematicky vyznačená na Obr. 5.51. 

 

Obr. 5.51: Konštrukcia vstavaného stropu – červenou vyznačená prvá vrstva z dvojitých 

I-nosníkov, modrou druhá vrstva z jednotlivých I-nosníkov, zelenou drevené trámy 
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Obr. 5.52: Drevený trám stropu a podlaha (fošne a drevotriesková doska) 

 

5.4. Vyhodnotenie prieskumu 

V kapitole 5.4.1 Vyhodnotenie vizuálnej defektoskopie a vlastných meraní sú zhodnotené 

výsledky „in situ“ diagnostickej práce na novej synagóge. V kapitole 5.4.2 Vizuálne 

hodnotenie krovu je zhodnotený stav neprístupného krovu z fotodokumentácie z opravy 

strechy a z prehliadky videoskopom. 

5.4.1. Vyhodnotenie vizuálnej defektoskopie a vlastných meraní 

• Vizuálne hodnotenie 

V rámci vizuálneho hodnotenia prebehla na makroskopickej úrovni identifikácia druhov 

použitého dreva. Diagnostikované drevené prvky sú pôvodné, okrem trámov vstavaného 

stropu. Za účelom zachovania historickej hodnoty prvkov a minimalizovania ich 

poškodenia bola vylúčená identifikácia na makroskopickej úrovni, ktorá by vyžadovala 

invazívne odobranie vzoriek. U väčšiny prvkov nebolo možné nedeštruktívne skúmanie 

priečneho rezu, čo značne skomplikovalo určovanie druhu dreva. Viditeľné boli len bočné 

časti prvkov, ktoré predstavovali tangenciálne alebo radiálne rezy drevom.  

Na bokoch prvkov bol viditeľný náhly prechod medzi jarným a letným drevom, čo 

naznačuje, že sa jedná o drevo ihličnanov. Túto hypotézu potvrdzuje aj fakt, že v dobe 

výstavby synagógy sa pre väčšinu drevených konštrukcií používali ihličnaté dreviny. 
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Rozlíšené boli  dva druhy - pravdepodobne smrek a jedľa, ktoré predstavujú 

najpoužívanejšie ihličnany na našom území. Rozdiel spočíva v prítomnosti živičných 

kanálikov v prvkoch zo smreku, ktoré sa na radiálnom a tangenciálnom reze prejavujú 

tmavšie sfarbenými zvislými  čiarkami. Vizuálnou prehliadkou bolo stanovené, že všetky 

pôvodné skúmané prvky sú z jedľového dreva. Trámy použité vo vstavanom strope, ktorý 

bol vybudovaný v roku 1956, sú z dreva smrekového.  

Trámy ženskej galérie, trám vstavaného stropu a taktiež väčšina skúmaných častí krovu 

neprejavovali viditeľné známky biotického poškodenia - neboli identifikované stopy po 

hnilobe ani po napadnutí drevokazným hmyzom. Výnimkou je sonda 11 (Tab. 5.12), kde 

trám krovu nad severozápadným schodiskom v 3.NP na povrchu preukazoval známky 

počiatočného biotického poškodenia. Trám bol očividne neprimerane dlho vystavený 

vlhkosti, čo malo za následok biotické poškodenie prejavujúce sa zmenou farby, 

narušením štruktúry dreva (Obr. 5.35). Zatekaniu bolo zamedzené opravou strechy 

v rokoch 2004-2007 a neboli identifikované známky pokračujúcej degradácie. 

Otvorená sonda do vstavaného krovu odhalila konzolový trám ženskej galérie, resp. jeho 

koniec. Bola tak umožnená vizuálna kontrola tejto časti, avšak prístup s prístrojmi bol 

obmedzený konštrukciou vstavaného stropu. Z toho dôvodu bola na danom prvku meraná 

len vlhkosť pre overenie možnosti biotického poškodenia (Tab. 5.4). Náhľad na koniec 

tohto trámu ukázal taktiež otvor po začapovaní niekdajšieho zábradlia. 

V úrovni 3.NP boli na juhovýchodnej strane prehliadnuté záhlavia 3 trámov krovu 

a podbitie krovu. Sprístupnené boli zo strechy juhovýchodného krídla synagógy (Obr. 

5.45). Záhlavia sú  neštandardne vytiahnuté do exteriéru. Námetok kryje pätnú oblasť 

krokiev a záhlavia trámov a jeho konce tvoria odkvapovú hranu strechy (Obr. 5.41). 

Tento detail vystavený vonkajším podmienkam predstavuje rizikové miesto z hľadiska 

biotického napadnutia. Vzhľadom k tomu, že tieto pôvodné konštrukčné prvky krovu sú 

neporušené už približne 150 rokov, je možné konštatovať, že detail je vyriešený dobre a 

pravdepodobnosť vzniku poruchy je veľmi nízka. Je však nutné dbať na to, aby nedošlo 

napríklad k poškodeniu odkvapu, prípadne včas poškodenie odhaliť, keďže by malo za 

následok zatekanie priamo do rizikového detailu. 

• Vyhodnotenie meraní 

Na drevených prvkoch v novej synagóge boli uskutočnené merania hustoty a hĺbky 

zarazenia kolíka, ktorých priebeh a výsledky boli opísané v kapitole 5.3 Stavebne 
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technický prieskum drevených prvkov synagógy. Hodnoty vlhkosti namerané odporovým 

vlhkomerom nikde neprekročili hodnotu 20 %, ktorej už príležitostný výskyt umožňuje 

napadnutie dreva drevokaznými hubami. Prekročenie hranice vlhkosti 12 % bolo 

namerané u jedného prvku – záhlavie trámu krovu, ktoré vyčnieva do exteriéru (Tab. 

5.16). Vlhkosť na tomto mieste dosiahla 16,3 % a pokiaľ je tento stav dlhodobý, 

umožňuje napadnutie drevokaznými hubami a hmyzom. Avšak, pri vizuálnej prehliadke 

tento prvok nevykazoval žiadne známky biotického napadnutia.  

Vzhľadom na požiadavku investora na šetrné skúšanie dreva (nedeštruktívne 

a semideštruktívne metódy), nebolo možné prvky vyšetriť do hĺbky väčšej než 40 mm. 

Z tohto dôvodu nie je možné vylúčiť biotické napadnutie vo vnútri prierezu. 

Pravdepodobnosť takéhoto napadnutia je však nízka vzhľadom na namerané hodnoty 

vlhkosti. Dáta z meraní sú hromadne uvedené v Tab. 5.19. 

Tab. 5.19: Výsledky meraní vlastností dreva 

Výsledky meraní vlastností dreva skúmaných prvkov 

Číslo 

sondy 

Vlhkosť 

w [%] 

Hĺbka zarazenia 

kolíku 

tp [mm] 

Odhad hustoty dreva  

pri w = 12 %  

ρ [kg/m3] 

Odhad priemernej 

pevnosti v ohybe 

dreva pri w = 12 %  

fm [MPa] 

1 9,5 11,0 425 43,8 

2 11,8 8,7 493 54,4 

3 9,7 - - - 

4 10,0 8,0 508 56,8 

5 10,2 6,0 563 65,3 

6 11,0 8,0 510 57,0 

7 10,0 5,0 591 69,5 

8 9,8 4,7 600 70,9 

9 10,2 4,3 609 72,4 

10 9,6 5,3 581 68,1 

11 9,8 5,0 590 69,5 

12 10,1 7,0 536 61,0 

13 10,1 6,7 545 62,5 

14 10,5 5,0 591 69,6 

15 16,3 7,7 526 59,6 

16 9,5 4,7 599 70,8 

17 10,0 4,0 618 73,8 
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5.4.2. Vizuálne hodnotenie krovu 

Ako bolo uvedené v kapitole 5.2 Stavebný a historický vývoj synagógy, v rokoch 2004 až 

2007 bola uskutočnená oprava strechy, pri ktorej došlo k odhaleniu konštrukcie krovu, za 

bežných okolností neprístupnej. Z týchto prác je zachovaná fotodokumentácia, na základe 

ktorej bude krov vizuálne zhodnotený. 

Na Obr. 5.53 je viditeľné biotické poškodenie konštrukcie krovu a pôvodného debnenia 

v oblasti vrcholu na juhozápadnej časti strechy. Takéto poškodenie vzniká vplyvom 

zatekania a zamedzením prístupu vody sa ďalej nešíri. Je možné konštatovať, že 

poškodenie nie je príliš veľké a opravou strechy bol problém zatekania vyriešený. 

 

Obr. 5.53: Časti krovu poškodené zatekaním [12] 

Fotodokumentácia opäť poukazuje na rizikovú oblasť, ktorou je záhlavie trámov krovu 

neštandardne vytiahnuté až do exteriéru a námetok, ktorý toto záhlavie kryje (Obr. 5.54). 

Ako bolo už zhodnotené v kapitole 5.4.1 Vyhodnotenie vizuálnej defektoskopie 

a vlastných meraní, v prípade poškodenia odkvapu hrozí priame zatekanie do tejto oblasti 

a následne biotické napadnutie. Z dostupných fotografií ďalej vyplýva, že v čase opravy 

strechy bola väčšina prvkov krovu bez zjavného poškodenia (Obr. 5.55 a Obr. 5.56). 
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Obr. 5.54: Záhlavie trámov krovu vytiahnuté do exteriéru a námetok vytvárajúci 

odkvapovú hranu [12] 

 

Obr. 5.55:Väčšina konštrukcie krovu neprejavuje známky poškodenia [12] 
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Obr. 5.56: Väčšina konštrukcie krovu neprejavuje známky poškodenia [12] 

Vizuálne hodnotenie stavu krovu z fotografií z opravy strechy bolo doplnené o vizuálnu 

prehliadku súčasného stavu videoskopom. Sonda na juhovýchodnej strane ani na 

severozápadnej strane nepreukázali žiadne porušenie drevených prvkov. Ukážky 

z prehliadky sú na Obr. 5.57 a Obr. 5.58. 
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Obr. 5.57: Prehliadka krovu videoskopom neodhalila žiadne poruchy 

 

Obr. 5.58: Prehliadka krovu videoskopom neodhalila žiadne poruchy 
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5.5. Statický výpočet – posúdenie dreveného trámu vstavaného 

stropu 

Pre účely diplomovej práce sa táto kapitola venuje posúdeniu dreveného trámu 

vstavaného stropu na MSÚ. Posúdenie bude uskutočnené na základe vlastností dreva 

daného prvku stanovených z nameraných dát a súčasného zaťaženia vstavaného stropu. 

Materiálové vlastnosti 

Vlastnosti dreva trámu určené diagnostickými metódami (Tab. 5.3): 

ρ = 493 kg/m3 

fm = 54,4 MPa 

Zatriedenie podľa EN 338 C50 [13]: 

- charakteristická pevnosť v ohybe: fm,k = 50 MPa, 

- charakteristická pevnosť v šmyku: fv,k = 4,0 MPa. 

Stanovenie zaťaženia 

ZS1: Vlastná tiaž (software Scia Engineer) 

ZS2: Ostatné stále 

drevené fošne:  ZŠ = 0,82 m 

 h = 0,35 m 

 γ = 5 kN/m3 

 g0,foš. = 5 ∙ 0,82 ∙ 0,35 = 1,435 kN/m 

drevotr. podlaha:  ZŠ = 0,82 m 

 t = 0,20 m 

 γ = 7,5 kN/m3 

 g0,pod. = 7,5 ∙ 0,82 ∙ 0,20 = 1,23 kN/m 

g0,k = 1,435 + 1,23 = 2,655 kN/m 

ZS3: Úžitkové [17] 

kategória plochy: E skladovacia plocha  

qk = 7,5 kN/m2 

ZŠ = 0,82 m → qk = 7,5 ∙ 0,82 = 6,15 kN/m 
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Výpočtový model (SCIA Engineer) 

Prierez trámu a priradenie materiálu: 

 

Model trámu: diagnostickým prieskumom nebola zistená presná geometria trámov 

v smere pozdĺžnej osi synagógy (smer x). Vo výpočtovom modeli bolo aplikované 

zjednodušenie – jediný trám ako spojitý nosník s previsnutými koncami (prútový prvok) 

 

ZS2: 

 

ZS3: 

 

Kombinácie zaťaženia 6.10a a 6.10b [17]: 

γG,sup = 1,35 γQ,sup = 1,5 ξ = 0,85 
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Vnútorné sily: 

Kombinácia 6.10a 

Ohybový moment My: 

 

Posúvajúca sila Vz: 

 

Kombinácia 6.10b 

Ohybový moment My: 

 

Posúvajúca sila Vz: 

 

Návrhové hodnoty vnútorných síl: 

My,Ed = 2,13 kNm; Vz,Ed = 7,72 kN 
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Posúdenie únosnosti v ohybe [18]: 

Trám je možné posúdiť na únosnosť v ohybe bez vplyvu klopenia, vzhľadom k tomu, že 

fošne pribité k trámu zamedzujú vybočeniu horného tlačeného kraju a priečnemu 

natočeniu v podporách. 

Stanovenie normálového napätia v ohybe: 

σm,y,d = 
My,Ed

Wy

=
2,13 ∙ 10

-3

1
6

 ∙ 0,095 ∙ 0,135
2

 = 7,381 MPa 

Podmienka:  

σm,y,d ≤  f
m,y,d

 

Návrhová pevnosť v ohybe: 

f
m,y,d

 = kmod ∙ 
f
m,k

γ
M

= 0,8 ∙ 
54,4

1,3
 = 33,477 MPa 

Posudok: 

7,381 MPa ≤ 33,477 MPa → vyhovuje 

Posúdenie na šmyk [18]: 

Stanovenie šmykového napätia: 

τv,d = 
Vz,Ed ∙ Sy,max

Iy ∙ b
 = 

3 ∙ Vz,Ed

2 ∙ A
 = 

3∙7,72∙10
-3

2∙0,095∙0,135
 = 0,903 MPa 

Podmienka:  

τv,d ≤  f
v,d

 

Návrhová pevnosť v ohybe: 

f
v,d

 = kmod ∙ 
f
v,k

γ
M

 = 0,8 ∙ 
4,0

1,3
 = 2,462 MPa 

Posudok: 

0,903 MPa  ≤  2,462 MPa → vyhovuje 
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6. Záver 

Diplomová práca bola v prvej časti zameraná na drevo ako stavebný materiál. Stručne bol 

popísaný pôvod konštrukčného dreva, jeho spracovanie a základné vlastnosti najčastejšie 

vyskytujúcich sa drevín v českých lesoch. Pozornosť bola ďalej zameraná na dôležité 

fyzikálne a mechanické vlastnosti konštrukčného dreva. Najvýznamnejšou spomedzi 

fyzikálnych vlastností je obsah vlhkosti, ktorý má výrazný vplyv na pevnosť, pretvárnosť 

a trvanlivosť dreva. Zdôraznená bola anizotropia tohto prírodného materiálu a z toho 

plynúce tri rôzne moduly pružnosti pre tri základné smery v dreve. Cieľom práce bolo 

tiež predstaviť možné poruchy drevených konštrukcií a spôsoby prevencie voči nim. 

V nadväznosti na poškodenia konštrukčného dreva bola vypracovaná kapitola o stavebne 

technických prieskumoch, ktoré majú za úlohu prítomnosť týchto porúch odhaliť 

a zhodnotiť ich rozsah. Definované boli rôzne účely stavebne technických prieskumov, 

ich druhy od predbežného vizuálneho prieskumu až po podrobný prieskum a popísané 

boli tiež náležitosti záverečnej diagnostickej správy. Postupy pri stavebne technických 

prieskumoch sú dané normou ČSN ISO 13822 a doplnené normou ČSN 73 0038. Stručne 

opísaný obsah týchto noriem bol taktiež súčasťou kapitoly. 

Praktickej časti práce predchádza dôležitá kapitola zameraná na vybrané metódy 

diagnostiky drevených konštrukcií. Boli v nej vysvetlené najpoužívanejšie 

nedeštruktívne a semideštruktívne metódy pre vyhodnocovanie stavu drevených prvkov. 

Zo skupiny nedeštruktívnych bola opísaná teória vizuálneho hodnotenia a ultrazvukových 

metód a v rámci semideštruktívnych metód boli vysvetlené spôsoby merania obsahu 

vlhkosti v dreve, určovanie hustoty pomocou odporových metód a endoskopia. 

Najrozsiahlejšiu kapitolu práce tvorí stavebne technický prieskum drevených 

konštrukčných prvkov v objekte Novej synagógy vo Velkom Meziříčí. Táto novogotická 

stavba postavená pred 150 rokmi bola diagnostikovaná za účelom zhodnotenia jej 

aktuálneho stavebne materiálového a statického stavu. Diplomová práca sa zameriava na 

drevené prvky, medzi ktoré patria trámy galérie, trámy a stĺpiky krovu presahujúce do 

úrovne 2.NP alebo záhlavia trámov krovu vytiahnuté do exteriéru. Uskutočnené bolo 

vizuálne hodnotenie prvkov, meranie obsahu vlhkosti pomocou odporového vlhkomeru, 

odhad hustoty dreva na základe merania odporovým intendorom a prehliadka krovu 

videoskopom.  
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Vizuálnym hodnotením bol na makroskopickej úrovni identifikovaný druh použitého 

dreva – pôvodné prvky sú z dreva jedľového a drevené trámy dodatočne vstavaného 

stropu sú z dreva smrekového. Väčšina skúmaných prvkov neprejavovala žiadne 

viditeľné známky poškodenia, hniloby alebo napadnutia drevokazným hmyzom. 

Výnimkou bol trám vykazujúci známky dlhodobého pôsobenia vlhkosti, ktoré bolo 

odstránené opravou strechy v rokoch 2004-2007, čím bola degradácia zastavená. Ako 

rizikový bol vyhodnotený konštrukčný detail záhlavia trámu krovu presahujúci do 

exteriéru, kde hrozí priamy kontakt s vlhkosťou. Vzhľadom k bezporuchovosti tohto 

detailu pretrvávajúcej už 150 rokov bolo však konštatované, že pravdepodobnosť vzniku 

poruchy je len veľmi nízka. Merania vlhkosti odhalili len jedno miesto, kde zvýšená 

hodnota naznačovala možnosť napadnutia biotickými škodcami. Tento predpoklad však 

nebol potvrdený vizuálnou prehliadkou.  

Z dôvodu neprístupnosti krovu a požiadavky investora na minimalizáciu deštruktívnych 

zásahov do konštrukcie pamiatkovo chráneného objektu boli možnosti diagnostiky krovu 

značne obmedzené. Vizuálne zhodnotenie stavu krovu bolo uskutočnené na 

základe dostupnej fotodokumentácie opravy strešnej krytiny z rokov 2005-2007 

a podporené prehliadkou videoskopom. Väčšina konštrukcie krovu neprejavuje žiadne 

známky poškodenia. Problém v oblasti, kde je viditeľné mierne poškodenie prvkov krovu 

vplyvom zvýšenej vlhkosti, bol vyriešený opravou strechy. 

Je možné konštatovať, že diagnostika drevených prvkov synagógy nepreukázala žiadne 

vážne poškodenia. Riziko z hľadiska biotického napadnutia hrozí konštrukčnému detailu 

záhlavia trámu, a preto sa odporúčajú pravidelné kontroly týchto oblastí. Odporúča sa tiež 

udržiavať relatívnu vlhkosť vzduchu v krove do úrovne 65 %, čo v prípade, že do krovu 

nezateká, zabezpečí obsah vlhkosti v dreve do 12 % a bude tak prirodzene chránené pred 

biotickým napadnutím. 
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