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Projekt Ministerstva kultury ČR 2012-2015: „Identifikace významných 
území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními  
a antropogenními vlivy“ 
 
dílčí úkol: „Bioohrožení mikroorganismy původem z vodního prostředí“ 
 
 

 
• tento typ ohrožení je charakteristický pro celé území ČR a zároveň je 

jedním z nejčastějších jevů, který památková péče musí řešit, 
 

• role mikroorganismů je v procesu deteriorace památek velmi 
významná, 
 

• cílem práce je navrhnout objektivní způsob stanovení míry ohrožení 
památek mikroorganismy. 

 



 
Biologické napadení – bioohrožení -  biodegradace – bioznečištění - 

biokolonizace – biofouling – biodeteriorace - biokoroze … 
 

= procesy rozrušování nebo poškozování materiálu vlivem biologických 
činitelů, které vedou k nežádoucím změnám ve vlastnostech materiálů; 

 
 
 
 
 
 
 

= významný problém při ochraně památek 
 
 
 



 
Cíl dílčí části projektu 

 
 
Definovat potenciál možné kontaminace a následného ohrožení památek 
mikroorganismy původem z vodního prostředí 
 
na základě posouzení: 
 
1) spektra organismů, které se zde mohou vyskytovat;  

 
2) výskytu a charakteru materiálů, které mohou být napadeny,  

 
3) zdrojů kontaminace,  

 
4) podmínek prostředí, které podporují rozvoj nežádoucích organismů. 
 



 

Biologičtí činitelé - původci ohrožení památek 
 

 
 

široké spektrum organismů 
 
 

• mikroorganismy - bakterie, sinice,  
řasy, plísně, houby 

 
 

• mechy, lišejníky a vyšší rostliny 
 
 

• živočichové (hmyz, hlodavci, ptáci) 
 
 

• (člověk) 
 
 



 

Materiály a objekty 
 

 
• naše kulturní památky jsou architektonicky velmi různorodé a jsou 

tvořeny řadou typů prostor a objektů, 
 

• zdi budov, střechy, podlahy, stropy, sochy, bazény, fontány, kašny, 
balkóny, zábradlí, náhrobky a vybavení interiérů, tj. nábytek a 
různé typy předmětů (textil, knihy, písemnosti, nádobí aj.)…  
 

•na stavbu historických objektů bylo v naší dlouhodobé historii 
využíváno širokého spektra tradičních i neobvyklých materiálů: 

• kámen, dřevo, papír (archívní materiály, knihy), textil, betony, 
omítky, střešní krytiny, barvy a nátěry, kovy, dlažby…  
 

•všechny mohou být za určitých podmínek napadeny mikroorganismy. 



Příklady biologických deteriogenů a jejich působení  

Biologické agens Způsob/proces poškození 
sirné bakterie  
(Thiobacillus thioparus, T. denitrificans, 
T. thiooxidans, T. concretivorus, T. thermophilus, 
T. novelus) 

snížení pH vznikem H2SO4 

desulfurikační bakterie  
(Desulfovibrio desulfuricans, D. vulgaris, D. gigas, 
D. africans, Desulfotomaculum nigrificans, 
D. ruminis, D. orientis) 

přísun sirníků pro další oxidaci sirnými 
bakteriemi 

nitrifikační bakterie  
(Nitrosomonas, Nitrosobolus, Nitrospira, Nitrosovibrio 
spp., Nitrobacter sp.) 

produkce metabolitů HNO2 a HNO3, které 
reagují s vápennými složkami staveb 

denitrifikační bakterie  
(Pseudomonas, Achromobacter, Bacillus, 
Micrococcus, Chromobacterium, Mycoplana, 
Serratia, Vibrio) 

transformace nitrátových látek 

Bakterie – tvorba biofilmů, kolonizace všech prostor,  
kde jsou vhodné podmínky 



Houby a plísně - vyskytují se na vlhkých místech, vytváří 
povlaky různých barev 
 

 



Lišejníky - tvoří typické útvary a vyskytují se na střešních 
krytinách, sochách, schodištích…, suchá místa 
 

 



Řasy - osídlení zejména málo osluněných a trvale vlhkých 
stanovišť, tvorba nazelenalých povlaků.  

 



Mechy, vyšší rostliny - osídlení vlhkých míst s přístupem 
světla  

 

Karlův most 



 

Zdroje a způsob kontaminace památek 
 

 
• voda (povodně, deště, přívalové srážky, vzlínání, zatékání, havárie…)  

 
• půda (smyvy, splachy, návštěvníci…) 

 
• vzduch (nálety z vnějšího prostředí…) 

 
• iniciační infekce samotných materiálů (přenos z jiných depozitářů)   

 

zámek Kratochvíle 
zámek Osečany 



 

Podmínky vzniku a rozvoje biologického poškození 
 

• podmínky prostředí: fyzikálně-chemické, klimatické aj.   
 

• vlhkost, teplo, živiny, hodnota pH, obsah kyslíku, světlo … 
 
• jedním z nejvýznamnějších faktorů pro rozvoj většiny organismů je 

vlhkost 
 

• aktuální vlhkost a teplota – význam při bezprostředním ovlivnění 
napadení daného materiálu určitým druhem biodeteriogenu 

 

zámek Osečany –  
zatékání kolem svodu 

Sázavský klášter 



Mechanismy biologického 
poškození: 

 
- mechanické poškození – 

irreversibilní, přímá aktivita větších 
organismů 
 
 
 

- asimilativní biodeteriorace – 
degradace materiálu jako nutričního 
zdroje 
 
 
 

- disimilativní biodeteriorace – 
poškození vyprodukovanými 
metabolity (koroze, pigmentace) 
 

 
 
 



Nejčastější proces (kombinace mechanismů):  

 

kolonizace nerovných povrchů bakteriemi nebo řasami, které vytvoří základ 

(primární biofilm)  pro rozvoj dalších organismů (mechů, lišejníků, vyšších 

rostlin…)  a současně působí v povrchovém biofilmu a uvnitř pórů 

metabolickými procesy, kterými narušují napadený materiál (produkce 

kyselin, korozní aktivita, akumulace vlhkosti v biofilmech, mrazové cykly…) 
 
 
 

tvorba biofilmu 



Postup řešení projektu - 1 
 
1. rešerše na téma bioohrožení památek se zaměřením na metodiky 

stanovení jeho míry, 
2. nebyla zjištěna existence postupů hodnocení bioohrožení jako 

uceleného problému. Jednotlivé práce se zabývají zejména 
determinací původců biodeteriorace a testováním metod detekce, 

3. výběr typových lokalit s odlišnými podmínkami prostředí,  
4. průzkum výskytu problému na základě dotazníků pro správce 

památkových objektů, 
5. terénní šetření na vybraných lokalitách (popis a fyzikálně-

chemická charakteristika prostředí, odběry vzorků, zkušenosti 
místních, fotodokumentace apod.), 

  



Postup řešení projektu - 2 
 
 
6. návrh postupu semikvantitativní detekce mikroorganismů z 

památkových objektů (kultivačně, mikroskopicky)  
 

Hodnocení výsledků kultivace (HPC22, plísně): misky, na nichž narostlo v neředěném 
vzorku 

<100 kolonií byly hodnoceny jako „mírně oživené“,  
>100 kolonií byly hodnoceny jako „středně oživené“,  
>1000 kolonií byly hodnoceny jako „masivně oživené“. 
 

Hodnocení mikroskopických nálezů: vzorky v nichž bylo v neředěném vzorku zjištěno  
<100 individuí/cm2 byly hodnoceny jako „mírně oživené“,  
100–10 000 individuí/cm2 byly hodnoceny jako „středně oživené“,  

>10 000 individuí//cm2 byly hodnoceny jako „masivně oživené“. 
 

 



    

  

 

    

zvětšení 1 000x zvětšení 1 000x 
zvětšení  400x 

Vstupní chodba – přízemí 

odběrové místo 

kultivace - bakterie 

kultivace - plísně 

mikroskopie 

Stěna sakristie - přízemí Roh kaple - přízemí 



Postup řešení projektu - 3 
 
7. návrh metodického postupu hodnocení míry bioohrožení – 

formulář, který zahrnuje jednoduché otázky cílené na získání 
informací o stavu hodnoceného prvku:  

• optické a senzorické hodnocení (jednoznačné a co 
nejméně subjektivní odpovědi), 

• semikvantitativní detekce přítomného oživení 
mikroorganismy a jeho zařazení do 3 stupňů četnosti (mírné, 
střední, masivní), 

• hodnocení potenciálu kontaminace vlivy prostředí 
(lokalizace v záplavovém území, propustné podloží a 
blízkost toku, průsaky spodních vod nebo vod z blízkého 
toku, zatékání při deštích a přívalových lijácích, špatný stav 
kanalizačních a dešťových systémů, rekonstrukce objektu, 
aj.  



Hodnotící formulář – příklad Národní divadlo a Sázavský klášter 

Typ ohrožení Popis/poznámka Výskyt 

Datum: 24.11.2013

zaznamenat jen kladné 

odpovědi

Jméno hodnotilete: Mlejnková, Sedláček

Funkce hodnotitele: výzk. pracovník

areál

budova stará scéna

místnost mnoho

socha

jiné

orientace (hlavní osa budovy)

teplota (odhad)/klima teplo/standardní v ČR

1 skvrny černé skvrny (plísňové) ano

2 zelené skvrny, řasové

3 zelené skvrny, jiné

4 červené, růžové skvrny

5 žluté skrny

6 hnědé skvrny

7 kolonizace mechový porost

8 lišejníky

9 houby (ne plísně)

10 vyšší rostliny

11 biofilm smíšený

12 zdi-poškození olupující se omítka ano

13 praskliny na zdi ano

14 praskliny na stropě

15 vlhkost mokré skvrny na zdi ano

16 zatékání kolem oken

17 tekoucí voda po zdi

18 dřevo (podlahy, zárubně, dveře) červotoč

19 hniloba

20 kolonizace brouci

mouchy, larvy much

21 pavouci

22 hlodavci

23 aktivita ptactva

24 vlhkost pocitově vlhko

25 naměřená vlhkost

26 sdělena info o jejím výskytu

27 zápach zatuchlý

28 vlhký

29 plesnivý

30 chemický

31 kultivace (bakterie, plísně) masivní oživení (> 1000 KTJ/1 ml)

32 mikroskopie masivní oživení (>10 000 individuí/cm
2
 )

33 Určení potenciálu ohrožení ze zdroje výskyt záplav ano

34 zatékání při dešti

35 přívalové srážky

36 propustné podloží a blízkost toku ano

37 špatný stav komunální kanalizace

38 špatný stav dešťové kanalizace

39 probíhá rekonstrukce ano

40 ohrožení blízkou stavbou

Počet kladných odpovědí 7

Procento kladných odpovědí Celkem otázek = 40 18

nevýznamné

Legenda:

-          Do stupně „ extrémní 

ohrožení “ je hodnocený prvek 

zařazen, když formulář obsahuje více 

než 50 % kladných odpovědí.

-          Do stupně „ ohrožení “ je 

hodnocený prvek zařazen, když formulář 

obsahuje více než 30 % kladných 

odpovědí

-          Do stupně 

„ nevýznamné ohrožení “ je 

hodnocený prvek zařazen, když 

formulář obsahuje méně než 

30 % kladných odpovědí.

Vyhodnocení

Výsledný stupeň ohrožení

Formulář k hodnocení bioohrožení památek pro projekt NAKI

Název hodnoceného objektu/prvku:

Národní divadlo

Vizuální hodnocení 

Senzorické hodnocení

Laboratorní detekce výskytu organismů

Typ ohrožení Popis/poznámka Výskyt 

Datum: 26.11.2013

zaznamenat jen kladné 

odpovědi

Jméno hodnotilete: Mlejnková + pí. Vaňková od 1991

Funkce hodnotitele: výzk. pracovník + paní zaměstnankyně

areál ano

budova klášter, dílna, refeketář, prelatura

místnost mnoho

socha ano

jiné

orientace (hlavní osa budovy) hlavní osa budovy - ?

teplota (odhad)/klima chladno/standardní v ČR

1 skvrny černé skvrny (plísňové) ano

2 zelené skvrny, řasové ano

3 zelené skvrny, jiné ano

4 červené, růžové skvrny ano

5 žluté skrny

6 hnědé skvrny

7 kolonizace mechový porost ano

8 lišejníky

9 houby (ne plísně)

10 vyšší rostliny

11 biofilm smíšený ano

12 zdi-poškození olupující se omítka ano

13 praskliny na zdi ano

14 praskliny na stropě ano

15 vlhkost mokré skvrny na zdi ano

16 zatékání kolem oken ano

17 tekoucí voda po zdi

18 dřevo (podlahy, zárubně, dveře) červotoč ano

19 hniloba

20 kolonizace brouci ano

mouchy, larvy much ano

21 pavouci ano

22 hlodavci ano

23 aktivita ptactva ano

24 vlhkost pocitově vlhko ano

25 naměřená vlhkost

26 sdělena info o jejím výskytu ano

27 zápach zatuchlý ano

28 vlhký ano

29 plesnivý ano

30 chemický

31 kultivace (bakterie, plísně) masivní oživení (> 1000 KTJ/1 ml) ano

32 mikroskopie masivní oživení (>10 000 individuí/cm2 )

33 Určení potenciálu ohrožení ze zdroje výskyt záplav

34 zatékání při dešti ano

35 přívalové srážky

36 propustné podloží a blízkost toku ano

37 špatný stav komunální kanalizace ano

38 špatný stav dešťové kanalizace ano

39 probíhá rekonstrukce

40 ohrožení blízkou stavbou

Počet kladných odpovědí 27

Procento kladných odpovědí Celkem otázek = 40 68

extrémní

Legenda:

-          Do stupně „ extrémní 

ohrožení “ je hodnocený prvek 

zařazen, když formulář obsahuje více 

než 50 % kladných odpovědí.

-          Do stupně „ ohrožení “ je 

hodnocený prvek zařazen, když formulář 

obsahuje více než 30 % kladných 

odpovědí

-          Do stupně 

„ nevýznamné ohrožení “ je 

hodnocený prvek zařazen, když 

formulář obsahuje více než 30 

% kladných odpovědí.

Vyhodnocení

Výsledný stupeň ohrožení

Formulář k hodnocení bioohrožení památek pro projekt NAKI

Název hodnoceného objektu/prvku:

Sázavský klášter

Vizuální hodnocení 

Senzorické hodnocení

Laboratorní detekce výskytu organismů



Postup řešení projektu - 4 
 
Návrh celkového vyhodnocení objektu/prvku rozlišuje tři základní 
stupně ohrožení :  

• extrémní ohrožení,  
• ohrožení,   
• nevýznamné ohrožení.  

 
Navržené celkové hodnocení bude v další etapě projektu ověřováno na 
dalších památkových objektech.  
 

Vybrané výsledky hodnocení: 
 
 

 
 
 

 
 

Památník Rudé armády - mausoleum v Ostravě nevýznamné 

Památník partyzánského hnutí Noční přechod v Morávce nevýznamné 

Osečany - zámek extrémní 

Národní divadlo nevýznamné 

Sázavský klášter extrémní 

Hradec nad Moravicí-zámek ohrožení 

Památník obětem nacistického teroru v Životicích (Havířov) ohrožení 

Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren nevýznamné 

Staronová synagoga, Praha nevýznamné 



        Postřehy z dosavadní práce 
 

 
Teoretické: 
•působení biologických agens na památkách je velmi rozšířené, 
•převážně terestrické mikroorganismy , 
•problematika je poměrně dost prostudována, ale ne se zaměřením 
na vodní prostředí, 
 

Praktické: 
•všechny vzorkované plochy byly více či méně oživeny 
mikroorganismy, 
•oživení jednotlivých míst bylo kvalitativně i kvantitativně velmi 
odlišné (mnoho druhů plísní, bakterií, řas…),  
•není efektivní provádět přesnou determinaci přítomných 
organismů, 
•informace z dotazníkové akce se nezdají být v plné míře použitelné  
- subjektivní pochopení otázek/odlišný způsob chápání problému 
definovaného v dotazníku 
•hodnocení s využitím navržených formulářů se zdá být funkční, je 
třeba ho modifikovat pro atypické památky 



Práce vznikla za podpory projektu MK ČR DF12P01OVV035 


