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STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ HISTORICKÉ BUDOVY OSTRAVSKÉHO 

MUZEA 
Abstract 
The contribution deals with implementation of measures and constructions works resolving 
static securing of town hall tower and historical part of the building of Ostrava Museum. Here 
we provide description of solution of the disastrous condition of  the inclining town hall tower 
and its interim anchoring to the historical building, treatment of tower foundations and the 
historical building using injecting works, securing statics of the top part of the construction 
using spring ropes, treatment of deteriorated horizontal and vertical parts of the construction 
using injecting of polyurethane resin and adherent steel clamps and horizontal hydro-
insulation of foundation walls using polyurethane resin injecting.  
 
Úvod 
V závěru roku 2003 a v průběhu roku 2004 se divize Grouting společnosti CarboTech-
Bohemia s.r.o (nyní Minova Bohemia s.r.o.) podílela jako dodavatel statického zajištění 
objektu „A“, na I. etapě generální opravy Ostravského muzea, která bude dokončena 
v průběhu roku 2005. 
 
1. Základní údaje charakterizující stavbu 
Majitelem objektu Ostravského muzea a investorem stavby je statutární město Ostrava. 
Uživatelem Ostravské muzeum. Generálním projektantem rekonstrukce objektu je společnost 
MARPO s.r.o. Generálním dodavatelem společnost Stavos Stavba a.s., poddodavatelem 
společnost VOKD a.s. 
Komplex objektu Ostravského muzea je situován na Masarykově náměstí v centrální části 
Moravské Ostravy. Komplex muzea sestává ze čtyř samostatných budov, které byly 
postaveny v různých časových obdobích. V minulosti došlo k propojení jednotlivých budov 
do jednoho funkčního celku. Celý komplex je památkově chráněný a řadí se do trojice 
nejvýznamnějších kulturně historických památek na území města Ostravy. Nejvyšší pozornost 
zasluhuje budova bývalé radnice. 
Rekonstrukcí, která má přispět k celkovému ozdravění objektu a odstranění v minulosti 
provedených necitlivých a nežádoucích zásahů, prochází ve dvou oddělených etapách celý 
komplex muzea. Rozdělení stavby do dvou etap si vyžádala nutnost zachování omezeného 
muzejního provozu v části komplexu. V rámci první etapy, která je již prakticky dokončena, 
byla provedena rekonstrukce budovy „A“ při redukci provozu do budov „B, C a D“. 
Budova bývalé radnice, které se týkala I. etapa rekonstrukce, je orientována štítem s věží do 
Masarykova náměstí. Jedná se o třípodlažní částečně podsklepenou stavbu. Budova je 
historicky nejstarší částí muzea. Při stavebně historickém průzkumu pro zpracování 
projektové dokumentace byly zjištěny části pocházející z období renesance. Budova prošla 
řadou více či méně významných změn. Základy jsou z kamene, svislé nosné konstrukce jsou 
provedeny z cihelného popř. smíšeného zdiva. Stropní konstrukce jsou nad 1. a 2. nadzemním 
podlaží převážně klenbové cihelné, ojediněle z betonových desek do I nosníků nebo dřevěné 
trámové. Celý strop nad 3. nadzemním podlaží je výhradně dřevěný trámový. Krov je 
mansardový, tvořený dřevěnou vaznicovou soustavou se stojatou stolicí s vaznými trámy nad 
stropní rovinou. 
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Objekt radniční věže, postavený v pozdně barokním slohu, pochází z roku 1737. Věž i budova 
byly v minulosti dlouhodobě vystaveny účinkům důlních vlivů a jejich doznívání. Těmito 
vlivy byla budova významně porušena a došlo k naklonění věže. Zvláštní důraz při 
rekonstrukci objektu byl a je kladen na odstranění statických poruch. 
 
2. Statické zajištění dle původní projektové dokumentace 
Z prací týkajících se statického zajištění měly být provedeny sanace narušených částí budovy 
(porušených kleneb a trhlin ve zdivu), celkové stažení budovy, sanace podzákladí a pod. 
Přesný rozsah sanačních prací statického zajištění budovy měl být, v souladu s projektovou 
dokumentací, průběžně konzultován a upřesňován. K některým úpravám mělo být 
přistoupeno až po odkrytí konstrukcí a zjištění skutečného stavu. 
Původní projektová dokumentace z 7/2003 předpokládala provedení proinjektování přímého 
podloží základů objektu v celé ploše objektu „A“. K proinjektování mělo být použito 
polyuretanových pryskyřic nebo cementové injekční směsi. Tím mělo dojít k celoplošnému 
podepření zdiva kamenných základů a přenesení zatížení do nižších vrstev podloží. V rámci 
sanace svislých nosných konstrukcí byla projektována v místech rozvolněného zdiva a okolo 
trhlin injektáž polyuretanovými pryskyřicemi. Proinjektování polyuretanovými pryskyřicemi 
v místech trhlin a spár bylo projektováno rovněž u cihelných kleneb po odtěžení násypů. 
Plošná injektáž zdiva polyuretanovými pryskyřicemi byla projektována v lokalitě zdiva 
suterénu pod pilíři loubí, včetně injektáže obou pilířů loubí v 1. nadzemním podlaží. V rámci 
sanace objektu bylo projektováno stažení ocelovými předpínacími lany, kotvenými do zdiva 
roznášecími plotnami. Projektováno bylo použití cca 640 bm lan. Pro zajištění  horizontální 
hydroizolace zdí, bylo navrženo vytvoření bariéry proti vzlínající vlhkosti pomocí injektáže 
polyuretanovými pryskyřicemi. Stabilita stěn jímky v 1. podzemním podlaží, sloužící 
k umístění lapolu a přečerpávací stanice, měla být zajištěna pomocí opěrné stěny z mikropilot. 
 
3. Statické zajištění dle přepracované projektové dokumentace 
Níže popsané práce, vedoucí k statickému zajištění budovy, byly součástí sanačních prací, 
které byly realizovány vyššími dodavateli. Na základě vyhodnocení měření deformací objektu 
Ostravského muzea, prováděného v souvislosti se stavební činností v centru Moravské 
Ostravy, bylo rozhodnuto o změně původně plánovaného rozsahu sanace objektu. Tuto změnu 
bylo možno rozdělit do tří časově navazujících opatření.  
První opatření - provizorní zajištění horní části věže. Druhé opatření - zajištění podzákladí 
věže včetně doplňkových opatření v objektu „A“, zejména v blízkém okolí věže. Třetí 
opatření - zajištění objektu pomocí předpínacích lan na nové účinky a deformace zjištěné 
v souvislosti s měřením objektu. 
V ostatním se postupovalo podle původní platné projektové dokumentace. Jednotlivé kroky 
byly konzultovány a odsouhlašovány na pravidelných kontrolních dnech a důsledně 
kontrolovány autorským a stavebním dozorem. 
  
4. Realizovaná opatření 
Realizovaná opatření můžeme shrnout do následujících bloků: 
 
4.1. Provizorní zajištění věže Ostravského muzea 
Měření prováděná v souvislosti se stavební činností v centru Moravské Ostravy odhalila 
přírůstky nebezpečného naklonění radniční věže Ostravského muzea směrem do Masarykova 
náměstí. 
Předmětem okamžitého provizorního zajištění naklánějící se věže, které předcházelo dalším 
sanačním pracím, bylo v měsíci prosinci 2003 přikotvení čelní stěny věže přes roznášecí rám 
pomocí ocelových táhel k masivní příčné schodišťové stěně situované ve středu historické 
budovy „A“. Roznášecí rám byl tvořen svařencem z ocelových profilů U260. Ocelová šikmá 
táhla byla ukotvena na vnitřní schodišťové stěně objektu pomocí dvou roznášecích nosníků 
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rovněž z profilů U260. Čtyři táhla o délkách cca 21 m, vedená pod úklonem cca 10°, dvě 
v horní úrovni o průměru 30,0 mm s předpínací silou Q30  = 40 kN, dvě ve spodní úrovni 
o průměru 42,0 mm s předpínací silou Q42  = 100 kN, procházela přes venkovní i vnitřní zdi 
prostupy o průměru 100,0 mm, vrtanými bezpříklepově na jádro. Následně byly prováděny 
kontroly předepnutí kotevních prvků a v případě potřeby jejich rektifikace na stanovené 
hodnoty. Celkem bylo provedeno 6 kontrol. Byl současně sledován stav zdiva. Po dokončení 
definitivního statického zajištění radniční věže a jeho vyhodnocení bylo v měsíci srpnu 2004 
provedeno krokově uvolnění předpětí táhel a demontáž provizorního zajištění. 
 

   
Boční pohled na budovu „A“ Ostravského muzea   Roznášecí rám provizorního zajištění 
 

4.2. Injektáž podzákladí  
Práce spočívaly v proinjektování podloží základů cementovou injekční směsí, vytvoření 
celoplošného podepření zdiva kamenných základů a přenesení zatížení do nižších vrstev 
podloží. Proinjektování se provedlo zevnitř celé podsklepené i nepodsklepené části budovy 
„A“ objektu muzea, pomocí šikmých vrtů do hloubky min. 2 m pod základovou spáru a to 
u vnitřních stěn z obou stran základu, u obvodových stěn pouze z vnitřní strany. Byly 
prováděny 3 vrty na 1 bm délky stěny.  
 

   

Vrtání injekčních vrtů do podzákladí Plošná injektáž polyuretanovou pryskyřicí 
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Injekční vrty o délce cca 3 m byly vrtány hydraulickou vrtací soupravou MORATH. Průměr 
vrtu 50 mm. Do vrtů byly osazeny ocelové perforované injekční trubky ½“. Pro injektáž bylo 
použito injekční čerpadlo IBO REP. K injektáži byl použit portlandský struskový cement 
CEM II/B-S 32,5 R ve směsi s vodou. Injekční tlaky do cca 2,5 MPa. Celkem bylo provedeno 
489 injekčních vrtů. O použití injektáže cementovou směsí bylo rozhodnuto na základě 
zkoušky jímavosti podloží. Kontrola byla prováděna výkopem sond a odebíráním vzorků. 
 
4.3. Injektáž zdiva polyuretanovou pryskyřicí  
 
Práce spočívaly v provedení injektáže zdiva všech podsklepených i nepodsklepených částí 
budovy „A“ objektu muzea v úrovni nových podlah polyuretanovou pryskyřicí za účelem 
vytvoření horizontální hydroizolační clony. Injektáž byla provedena pomocí horizontálních 
injekčních vrtů o průměru 14 mm, vrtaných v řadě s roztečí 20 cm o délce o cca 10 cm kratší 
než tloušťka zdiva, polyuretanovou pryskyřicí BEVEDAN-BEVEDOL WF. Celkem byla 
provedena hydroizolační clona v půdorysném rozsahu cca 262 m2 zdí. 
Následně bylo prováděno průběžné sledování případných projevů vlhkosti ve zdivu nad touto 
clonou. Projev vlhkosti ve zdivu byl zjištěn pouze na venkovní stěně místnosti č. 018 
v 1. podzemním podlaží v délce cca 3 m v souvislosti s přívalovými dešti. Tehdy nebyly 
dokončeny venkovní úpravy, voda natekla do výkopu a pronikla do zdi nad hydroizolační 
clonou. Další projevy vlhkosti již nebyly zjištěny.  
Pro zpevnění zdiva a vytvoření plošné hydroizolační clony ve zdi místnosti č. 002 
1. podzemního podlaží budovy „A“ směrem k Masarykovu náměstí a v čelní zdi této 
místnosti směrem k ulici Muzejní byla provedena injektáž polyuretanovou pryskyřicí 
BEVEDAN-BEVEDOL WF pomocí horizontálních injekčních vrtů o průměru 14 mm, 
vrtaných v řadách o vzájemné vzdálenosti řad 30 cm s roztečí v řadě 30 cm (šachovitě) 
o délce o cca 10 cm kratší než tloušťka zdiva.  
Dále bylo provedeno zpevnění zdiva dvou venkovních pilířů loubí ze strany Masarykova 
náměstí injektáží polyuretanovou pryskyřicí BEVEDAN-BEVEDOL WF pomocí 
horizontálních vrtů o průměru 14 mm o délkách cca 800 mm, vrtaných ve dvou výškových 
úrovních vždy po dvou do každé ze čtyř stěn pilířů. Byly použity injekční obturátory 
o průměru 13 mm. Provedením hydroizolační clony ve stávajícím zdivu pomocí injektáže 
polyuretanovou pryskyřicí se podařilo vytvořit chybějící horizontální hydroizolaci zdiva, 
v případě venkovních stěn místnosti č. 002 1. podzemního podlaží rovněž svislou, současně 
došlo ke zpevnění zdiva. 
 
4.4 Mikropiloty 
Práce spočívaly v provedení opěrné stěny kolem tělesa lapolu (odlučovače tuků z odpadních 
vod) umístěného pod podlahou 1. podzemního podlaží objektu „A“ v prostoru sociálního 
zařízení. Opěrná stěna sestávala z 82 ks mikropilot, délky 6 m. Jednotlivé mikropiloty jsou 
tvořeny současně zavrtávanými a injektovanými tyčemi TITAN 40/20 mm (vrtací korunka 
o průměru 115 mm). Vrtací souprava hydraulická MORATH. Injekční čerpadlo IBO REP. 
K injektáži byl použit portlandský struskový cement CEM II/B-S 32,5 R ve směsi s vodou. 
Injekční tlaky do 3 MPa. Zhlaví opěrné stěny z mikropilot bylo opatřeno železobetonovým 
věncem.  
Následně bylo po vyzrání betonu provedeno postupné odkopání zeminy uvnitř prostoru 
chráněného opěrnou stěnou na projektovanou hloubku. Mikropilotová stěna byla kompaktní 
bez zjevných závad. Nedošlo k vyjetí zemin do odkopaného prostoru. 
 
4.5. Sanace podzákladí věže  
 
Práce proběhly ve dvou technologických etapách, dle projektu zpracovaného společností 
UNIGEO a.s. Ostrava. 
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I. etapa - proinjektování přímého podloží podzákladí pomocí systému zavibrovaných 
perforovaných injekčních trubek polyuretanovou pryskyřicí CarboPur WX.  

Uvnitř objektu celkem 49 injekčních trubek 48,3/4,05 mm, v délkách po 2 až 5 m, o úklonech 
0°, 15°a 30°. Vně objektu celkem 19 injekčních trubek 48,3/4,05 mm, v délce po 6 m, 
o úklonu 5°. Celková spotřeba byla 3.614,0 kg pryskyřice. 
II. etapa - přenesení částečného zatížení od radniční věže hlouběji do podloží pomocí 

plovoucích mikropilot TITAN 52/26 mm.  
Vrtací korunka o průměru 115 mm s injekčními tryskami. Injekční směs cementová (v:c=1/2, 
SPC 32,5 R). Uvnitř věže v prostoru chybějícího a nově dobudovaného základového pásu, 
bočně kotveného do stávajícího základového zdiva, 7 svislých mikropilot, v délce 6 m. 
Po vnitřním obvodu základového zdiva 20 mikropilot, v délce 6 m, o úklonech 5°a 10°od 
svislice (střídavě). Každá mikropilota byla ukotvena do stávajícího základového zdiva pomocí 
dvojice polyuretanovou pryskyřicí GEOTHIX zainjektované injekční zavrtávací kotevní tyče 
(IZK) R25N o délce 1,5 m, s délkou kotvení 1,0 m. Celkový počet IZK tyčí 40 ks. 
Spolehlivost kotevních tyčí byla ověřena tahovou zkouškou na 4 tyčích pro přenesení 
požadované tahové síly 20 kN. Hlavy mikropilot byly opatřeny roznášecími deskami 
200x200x20 mm a IZK tyčí kotevními deskami 150x150x15 mm. K řadě mikropilot byla 
přivařena podélná betonářská výztuž o průměru 16 mm. Byla osazena výztužní KARI síť 
100x100x10 mm. Obetonováno betonem B20HV4 a vytvořeny dva rozšířené základové pásy 
o rozměrech 0,65x0,5x4,35 m. Částečně zasekané v původním základovém zdivu. Vně 
objektu z výškové úrovně chodníku Masarykova náměstí bylo provedeno 17 mikropilot, 
v délce 7,5 m s úklonem 5° od svislice, přes nosnou svislou základovou konstrukci věže 
do podloží. Celková spotřeba SPC 32,5 R byla 10.140 kg. 
  

   
Vrtání a osazování injekčních trubek a mikropilot Osazené injekční trubky a mikropiloty 
 

4.6. Stažení objektu lany  
Práce spočívaly v sanaci zdiva stažením  ocelovými  lany.  Byly realizovány v objektu „A“ 
(včetně věže) nad 1. až 3. nadzemním podlaží v podlahách a pod podlahami nad patami 
kleneb v již nově vytvořených dilatačních celcích a dále ve dvou výškových úrovních ve věži 
muzea. Pro stažení bylo použito lano Lp 15,5 mm (popouštěné sedmidrátové pletence pro 
předpínání v plastové chráničce vyplněné mazacím tukem). Lana jsou vedena 
v železobetonových věncích s vloženou ocelovou armaturou o Ø12 mm. Konce lan jsou 
opatřeny  ocelovými  plotnami  se zapuštěnou  kotevní kuželkou.  Kuželky  jsou  zavíčkovány  
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Speciální kotevní prvek, armatura, lano v chráničce Roznášecí plotny 

a plotny opatřeny tepelnou izolací polystyrénem. Ve stropech nad chodbami a některými 
místnostmi jsou lana vedena v rozpěrách. Z důvodu nepřístupnosti sousedního objektu byly 
kotevní plotny na stěně přiléhající k tomuto objektu nahrazeny speciálními kotevními prvky, 
ukotvenými pomocí lepených kotev R 25 a šroubů M 24 do cihelného zdiva. Celková metráž 
jednotlivých tras stažení ocelovými lany je 844,5 m.  
 

4.7. Sanace zdiva 
Po odstranění narušených omítek, odkrytí zdiva a zjištění skutečného stavu, byla zpracována 
projektantem dokumentace sanace zdiva. V principu se jednalo o proškrábnutí a pročištění 
trhlin ve zdivu, vyklínování trhlin ocelovými klíny po cca 300 mm a jejich přespárování 
vápennou maltou dle požadavku památkářů. Dále pak o proinjektování trhlin a zdiva v okolí 
trhlin polyuretanovou pryskyřicí BEVEDAN-BEVEDOL WF. Celkem bylo proinjektováno 
161,2 m3 porušeného zdiva. Vrty Ø 14 mm, obturátory 13/ 150 resp. 300 mm. 
Ve vyznačených lokalitách zdiva se po injektáži provedlo vlepení nerezových šroubovic, nebo 
celozávitových kotev o průměru 22 mm pomocí lepících ampulí LOKSET. Rozteče 
jednotlivých kotevních tyčí byly po 300 mm (při kotvení jednostranném). Při křížovém 
kotvení ze dvou stran 600 mm na jedné straně s vzájemným posunutím stran o 300 mm, tj. 
300 mm prostřídaně. Lokálně bylo provedeno přezdění ostění v místě kapes. Průměr vývrtů 
30 mm, délka 1,5 až 4,0 m. Celkem bylo instalováno 418 bm kotev. 
 

   

Trhliny ve zdivu a sanovaný spodní líc klenby Trhliny v obvodovém zdivu klenby 

 
Ve schodišťovém prostoru ve 2. nadzemním podlaží se provedlo zesílení pilíře. Po opásání 
pilíře vzájemně svařenými ocelovými pásnicemi, vyčištění a vysátí trhlin, jejich vyklínování 
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a přespárování bylo provedeno proinjektování porušeného zdiva polyuretanovou pryskyřicí 
BEVEDAN-BEVEDOL WF. 
 

4.8. Sanace kleneb 
Provedlo se celoplošné podbednění a podstojkování kleneb. Po odstranění násypů, narušených 
omítek, odkrytí zdiva a zjištění skutečného stavu, byla speciálně pro každou klenbu 
projektantem zpracována dokumentace její sanace, vycházející z konkrétních podmínek. 
V principu se jednalo o hloubkové přespárování v místech trhlin vápennou maltou. Trhliny ve 
svislých konstrukcích v návaznosti na klenby (tj. do výšky cca 300 mm nad podlahu) se 
proinjektovaly polyuretanovou pryskyřicí BEVEDAN-BEVEDOL WF. V určených lokalitách 
klenby se provedlo z horního líce vlepení nerezových šroubovic do vyfrézovaných drážek. Po 
sanaci klenby shora byl proveden obvodový železobetonový věnec, nakotvený na obvodové 
zdivo. Klenby byly přitíženy násypem do 2/3 vzepětí klenby, odstraněno podbednění 
a odstraněny omítky ze spodního líce. Provedla se obdobná sanace jako na horním líci. 
Klenby byly zatíženy celoplošně. Celkem bylo proinjektováno cca 35 m3 zdiva v souvislosti 
se sanacemi kleneb. 
Tento způsob sanace, na základě požadavku pracovníků památkového ústavu, nahradil 
původně projektované rubové skořepiny. 
  
Závěr 
Provedený komplex popsaných sanačních prácí představuje úspěšnou kombinaci tradičních 
stavebních metod s moderními metodami, které se prosazují při rekonstrukcích budov 
s rozvojem nových technologií, strojního vybavení a materiálů. Věříme, že použití těchto 
moderních technologií při statickém zajištění historické budovy Ostravského muzea vejde do 
podvědomí odborné veřejnosti a přispěje k jejich významnějšímu rozšíření při rekonstrukcích 
stavebních objektů.  


