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1.1 ZÁKLADNÍ POJMY PODLE LEGISLATIVY 

1.1.1 UDRŽOVACÍ PRÁCE = PÉČE O DOKONČENOU STAVBU  
• údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se 

prodloužila její uživatelnost".  
• Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb. – dále SZ) ukládá vlastníkovi 

stavby a zařízení povinnost udržovat stavbu a zařízení v dobrém a řádném stavu po celou dobu jejich existence (§154).  
• Podle §81 odst. 3 udržovací práce nevyžadují rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas.  
• SZ nepoužívá termíny oprava, rekonstrukce ač je v praxi užíváme neb jsou užívány v souvislosti s účetnictvím financování provozu stavebních 

objektů. 
• Oprava odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení budovy do provozuschopného stavu. Obnovují se 

technické vlastnosti, odstraňují se nedostatky stavby (bezpečnost, vzhled). 
• Přestavba – změna dokončené stavby, při níž se zachovávají vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby, Dochází ke změně vnějšího vzhledu, 

dispozičního uspořádání, technického a konstrukčního řešení 
• Porucha nežádoucí změna stavby, která brání řádnému užívání stavby. 

1.1.2 ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY (ZDS) PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA 
• a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje, 
• b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, 
• c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště 

stavby, vestavby 
• POZNÁMKA: zde je zdůvodnění zákresu tepelného pancíře jako obkladu, v praxi však často narazíme na problém umístění obkladu dodatečného 

zateplení na cizím pozemku 
• Další pojmy: 
• a) demolice – bourání, zboření, stržení objektu, 
• b) sanace – ozdravění =  soubor náprav ve stávajících stavebních objektech např. sanace betonových konstrukcí, sanace vlhkosti zdiva , sanace 

sítí TZB apod. 
• c) adaptace – přizpůsobení – stavby k jinému účelu 
• d) modernizace - úprava, jíž se původní části nahrazují modernějšími částmi za účelem odstranění následků opotřebení a morálního zastarání  
• POZNÁMKA pokud stavební činnost zahrnuje předchozí tři činnosti používá se dnes pojem REVITALIZACE 
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1.2 STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM [STP] 

1.2.1 CO TO? PROČ TO? 
• odborná zpráva = popis stavebně - technického stavu objektu  
• předchází projektu rekonstrukce, posudkům apod.); 
• je prováděn stavebním odborníky s aktivní účastí majitele nemovitosti; 
• často je prováděn v souvislosti se zaměřováním stávajícího stavu objektu (pořízení výkresové dokumentace). S cílem je získání podkladů pro 

následující projekční činnost; 
• dále se můžeme provádět související průzkumy: 
• stavebně-historický např. u památkově chráněných objektů, sledování historie objektu); 
• urbanisticko-architektonický (stavební vývoj budovy u starších objektů); 
• podrobný průzkum jednotlivých technických zařízení budov; 
• vlhkostní (podrobný průzkum po zjištění příčin a stavu vlhkosti v konstrukcích); 
• Radonový včetně dlouhodobého měření výskytu radonu ve vnitřním prostředí 
• konstrukčně statický (zaměření na nosné konstrukce) průzkum  
• biokoroze (bakterie, plísně, houby, hmyz…) apod. 

 

1.2.2 METODY PRŮZKUMU: 
• smyslové 
• nejčastěji vizuální prohlídka nebo poklep na konstrukci: 
• povrchová poškození, vlhkost, trhliny (lupa, měrka na trhliny, měřítko…) 
• deformace a posuny většího rozsahu (ocelová kulička, vodováha, olovnice) 
• odhad vlastností kvality materiálů - (kladivo, hřeby, tesařská skoba, dláto, špičák) 
• sondy do zakrytých dutin (kladivo, vrtačka) 
• přístrojové a laboratorní (přesnější mechanické a fyzikální vlastnosti) 
• destruktivní = zásah do konstrukce, např. oklepání omítky, odebrání vzorků pro rozbory, sondy do konstrukcí (odkrytí základů), často jádrové vývrty; 
• nedestruktivní = bez zásahu do konstrukcí, např. poklep na konstrukci, měření posuvů a deformací, termografické snímkování, ultrazvuková 

metoda, dotykové vlhkoměry…. 
• předběžný průzkum (nedestruktivní, základní posouzení)  
• podrobný průzkum v době zpracování výrobní dokumentace; 
• pracovní průzkum podrobný (těsně před prováděním práce – podklad pro vypracování podrobného technologického postupu 
• součástí STP je návrh opatření a příp. doporučení následných podrobnějších průzkumů 
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1.2.3 . CO  ZKOUMÁME 
• dostupnost a úplnost původní projektové dokumentace (archivy investora a jeho předchůdců, stavebního a památkového úřadu, stavebních firem, 

projekcí, archiv a kroniku obce, fotografie 
• základové konstrukce /staré výkresy, odhad průběhů řezů, pokud nebyly zjištěny jinak) 
• vertikální konstrukce, příčky  
• schodiště, výtahy a rampy 
• horizontální konstrukce 
• krov, střecha 
• instalační jádro, průduchy, komíny 
• podlahy,vnitřní omítky a povrchové úpravy 
• výplně otvorů 
• instalace 
• průzkum fasády 
• každého bodu uvést materiál, stávající stav - stupeň opotřebení nebo poškození, případně příčinu poruchy 

1.2.4 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 
• doporučení pro odstranění příčin poruch a jejich následků  
• případně návrh etap postupů k odstranění poruch 
• upozornění na časové souvislosti 
• upozornění na možný vliv památkové ochrany 
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1.3 VLHKOST KONSTRUKCÍ 
 

1.3.1 PŘÍČINY VLHKOSTI 
Nejčastěji prvotní příčinou je lajdácká práce:  
při návrhu nebo provádění hydroizolace - nedodržením hlavních technologických zásad, 
nedostatečnou údržbou objektu 
nevhodným způsobem užívání objektů 
následným nevhodným uspořádáním okolních staveb a úprav terénu 
 
Jaká se voda do stavby dostane: 

• atmosférická (např. od deště);  
• zemní vlhkost (vlhkost z pod základů, tlaková spodní voda…); 
• stavební vlhkost = vnesena do konstrukce při výstavbě (např. technologická vlhkost z betonáže); 
• kondenzovaná vzdušná vlhkost (na povrchu konstrukce, uvnitř skladby konstrukce, souvisí s vlhkostními vlastnosti vzduchu) 
• Voda dešťová – zatékání střechou, poruchy okapních systémů, chybné spádování okolí stavby 

Technické příčiny vlhkosti ve stavbách: 

• nefunkční hydroizolace (špatně provedená, stářím degradovaná, mechanicky porušená, úplná absence u starších objektů…); 
• porucha inženýrských sítí a rozvodů (prasklé potrubí vody, kanalizace, otopné soustavy…); 
• kondenzace vodní páry v konstrukci (špatný tepelně technický návrh skladby konstrukce, nebo nesprávné užívání objektu -větrání). 
• porucha omítek, střešního pláště, výplní otvorů (sklo oken) 
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1.3.2 POSOUZENÍ VLHKOSTI MATERIÁLŮ 
Většina (s výjimkami) stavebních materiálů je nasákavých. U každého z těchto materiálů jsou vlhkostí ovlivněny jejich vlastností.  
Pro životnost těchto materiálů je rozhodující kritická vlhkost. Příkladem kritické vlhkosti může být vlhkost dřeva od určité vlhkosti je dřevo napadáno 
dřevokazným hmyzem. Tepelné izolace od určité vlhkosti neizolují. 
Hlavním vlhkostním kritériem je procentní vyjádření hmotnostní vlhkosti: 

[ ]%100* L

m

m
w

s

v=
     W    HMOTNOSTNÍ VLHKOST [ % ] 

      mV…Hmotnost vlhkého materiálu [ kgm-3] 
      mS…Hmotnost suchého materiálu [kgm-3] 

 
 

1.3.3 ODSTRANĚNÍ PŘÍČINY VLHKOSTI 
První pokus sanace musí být zaměřen k pochopení příčiny vlhkosti a k odstranění dalšího zvyšování vlhkosti. Sanace vlhkosti má zpravidla několik etap, 
kdy v prvních etapách odstraňujeme největší příčiny a poruchy a v posledních etapách odstraňujeme méně podstatné zbytkové poruchy a vlivy zvýšené 
vlhkosti. 
Několik slov k sanačním omítkám 
Sanační omítky nejsou prvotním opatřením k odstranění vlhkosti, ale urychlují odpařování vody z povrchu zdiva a tak napomáhají k jeho vysoušení.  
Sanační omítka je omítka, ve které je veliká část písku nahrazena expandovaným perlitem, který zvýší nasákavost (pórovitost) a měrný povrch hotové 
omítky. 
Omítku lze aplikovat po vrstvách cca 15÷20 mm až do celkové tl. 60 mm (podle výrobce). 
V žádném případě není sanační omítka vhodná na stěnách, kde trvá kapilární přísun vody. 
Omítka se nesmí aplikovat na sádru (instalace pod omítkou musí být kotveny cementem. 
Omítka se nesmí uzavírat latexovými nátěry. 
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1.3.3.1 Dodatečné zřízení hydroizolační fólie 
V zásadě se dělá některým z následujících způsobů: 

a) Vybouráním zdiva s dodatečným zřízením hydroizolace z asfaltových pásů (v těch případech, kdy je zdivo z lomového kamene nebo je zdivo 
cihelné tak degradované a zdevastované vlhkostí, že je ho nutné vyměnit. Jedná se prakticky o klasické zřízení hydroizolace.  

 
b) Podřezáváním zdiva (obyčejně v cihelném zdivu) ve zdivu se prořízne motorovou pilou ložná spára a do ní se vloží nejčastěji plastová deska (PE) tl. 

2÷5mm. Spára se musí zaklínovat tenkými plastovými velkoplošnými klíny. U spojů desek se vyříznou 2 spáry nad sebou a spoj se slepí nebo 
zataví (případně se okolí spoje injektuje). Postupuje se po úsecích cca 1.5 m dlouhých. 

c) V kamenném zdivu se místo motorové pily používá řezání lanem s diamantovými hroty. Lano obíhá přes elektrický poháněcí stroj, který udržuje 
řetěz v napjatém stavu a pohybu. Lano je schopno proříznout i kámen, proto je metoda použitelná i ve zdivu z lomového kamene (raději vápenec, 
pískovec, opuka, křemenec než horniny vyvřelé). 

d) Vrážením (nevibrováním) nerezového trapézového plechu do ložné spáry zdiva. Do spáry zdiva se pomocí speciálního vibračního zařízení (ruční, 
nebo na podvozku) zavibruje trapézový plech z nerezového plechu, který vytvoří téměř dokonalou bariéru proti vzlínající vodě. Parametry systému: 
plech nerez 1,5mm, výška vlny 5 mm, šířka 310-375-500 mm, délka plechu (šířka zdiva) 110÷1000 mm. Rychlost postupu cca 15÷20 m za směnu. 
Pozor nebezpečí přerušení svislých sítí ve zdivu. 

Další informace: www.zdiva-sanace.cz od firmy IZOSAN 

   www.sanace-zdiva.cz od firmy PRINS 
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1.3.3.2 Dodatečné infúzní clony – 
a) vodorovná izolace svislých konstrukcí pomocí Injektáže s cílem utěsnit kapiláry a smáčivý materiál přeměnit na nesmáčivý. 
b) používá se pro sanaci vlhkého zdiva základů k dodatečnému vytvoření (hlavně) horizontální izolace proti vzlínající vlhkosti, utěsňujícími nebo 

hydrofobizačními roztoky 
c) receptura je namíchána s ohledem na stav, nasákavost, obsah solí a pohyb vody ve zdivu. 
d) Šikmými vrty ve zdivu se vpraví vhodná chemická látka, která vytvoří chemickou clonu na bázi silikonátů, tím se přeruší kapilární tok vody v oblasti 

nad provedenou izolací  
e) Po provedené injektáži se vrty utěsní cementovou maltou s přidáním utěsňující přísady  
f) Použitím v ploše je možné (v některých případech nahradit i vodorovnou hydroizolaci 
g) Infúzní clony se nehodí ve zdivu s velikými dutinami 

 
Používané výrobky: 
Epoxydové pryskyřice, polyuretanové roztoky, mikrocementy, silikonové emulze  
 
Pro tlakové injektáže:CARBOTECH-POLONIA, WEBAC-CHEMIE, OBRAN PU, PUR EP OMBRAN-INJEKTOL, MEDIATAN 700, MEYCO MP 355 

1K, ROFAPLAST PUR INJEKTION HARTZ 

Pro beztlaké injektáže: INJEKTOL E, AQUAFIN F, OPALIN A+B, ISOTEC-PARAFIN, AIDA-KIESOL, OMBRAN S, P-COX, EPASIT 2000 

  NAVRTÁNÍ ZDIVA PRO INJEKTÁŽ 
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1.3.3.3 Elektroosmóza 
Metoda vysoušení působí na principu elektrofóreze, kdy za působení stejnosměrného proudu dochází k pohybu molekul v roztoku. Elektroosmózou 
se nazývá pohyb vodního roztoku v porézním prostředí pevné fáze. Obecně platí, že kladné kationty vodního roztoku jsou vytlačovány kladným 
elektrickým polem vytvořeným mezi horní částí vlhkého zdiva a základovou zeminou. Metoda je používána tam, kde není možný žádný výrazný 
stavební zásah do konstrukce (památkově chráněné zdivo, suterény v městské zástavě atd.) Metoda se v žádném případě nehodí do budov, kde je 
plně funkční izolace ani jako ochrana proti tlakové vodě 
Rozlišujeme  

a) Aktivní elektroosmóza 
Ve stavbě vytvořeno pomocí přivedeného stejnosměrného proudu elektrostatické pole, které působí na vodní roztoky ve zdivu eloktroosmotickým 
tlakem který překonává hydraulický odpor v kapilárách zdiva a vytlačuje vodu do podzákladí. Aktivní elektrické pole můžeme vytvořit buď přiložením 
elektrod z uhlíkatých pásků, nebo nerezových elektrod ve zdivu a zemině. Novodobě se používá bezkontaktní technologie (nižší investiční ale vyšší 
provozní náklady).  
Potlačit funkci této metody mohou elektricky neizolované kovové prvky vkládané do zdiva (rozvody vody či vytápění, ocelové konstrukce zpevňující 
zdivo, vedení uzemnění a hromosvodů).  
Při svépomocné aplikaci této metody může dojít ke zvýšení koroze kovových částí stavby. Jsou známy případy, kdy aktivní elektroosmóza naopak 
zvyšovala vlhkost zdiva v souvislosti s vlivem bludných proudů v okolí stavby. 

b) Pasívní elektroosmóza 
Princip spočívá na rozdíl od předchozího popisu pouze ve vyrovnání elektrického potenciálu horní části zdiva s potenciálem zeminy pod základy. 
Metoda je vhodná pro snížení výšky zavlhčení zdiva nebo zmenšení vlivu vzlínání nad dosluhující hydroizolací. Elektroda ve zdivu je uzemněna 
vodičem. 
 
ELEKTROOSMÓZA SE NEHODÍ NA ODSTRANĚNÍ ZKONDENZOVANÉ VZDUŠNÉ VLHKOSTI 
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1.4 ZABEZPEČOVÁNÍ SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

1.4.1 TRHLINY V NOSNÝCH STĚNÁCH A JEJICH SANACE 
1.4.1.1 Vznik a průběh trhlin ve stěnách 

Na budovách můžeme tu a tam vidět trhliny s nejrůznějším průběhem. Pokud pomineme trhliny v povrchových úpravách, které vznikají zpravidla porušením 
soudržnosti vrstev nebo nevhodnou skladbou vrstev s ohledem na prostupující vodní páru, potom platí (s možnými modifikacemi) Některé trhliny ve 
stěnách jsou způsobené vysycháním (bobtnáním) jílových základových zemin, jiné zase vznikají působením kořenů stromů, které „hledají vodu“ pod 
budovou. Obecně platí, že vzrostlé stromy v těsné blízkosti staveb škodí. 
 NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZKY A POPISY: 
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1.4.1.2 Sanace trhlin ve stěnách 
Trhlina ve zdivu znamená, že zdivo bylo jednorázově nebo opakovaně podrobeno zatížení, které není schopno přenést a konstrukce našla nebo 
„opakovaně hledá“ rovnovážný stav.  
Podle pohybu trhlin v čase rozlišujeme dva základní stavy: 

1. TRHLINA PASIVNÍ (STABILIZOVANÁ) – BEZ POHYBU zdivo našlo nový rovnovážný stav 
2. TRHLINA AKTIVNÍ (NESTABILIZOVANÁ) – POHYB TRVÁ zdivo opakovaně pracuje 

 
Sanace pasivních trhlin 
spočívá v jejich mechanickém vyčištění (v některých případech i rozšíření), vyfoukání tlakovým vzduchem, následně penetrováním vodou nebo chemickou 
penetrací. Trhlina je vyplněna vhodnou metodou a vhodnou výplní. Okolí trhliny se předem do vzdálenosti cca 300 mm zbaví omítky  
Pro tenké trhliny se používají EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE, které se vhánějí do trhlin zvýšeným tlakem běžně 0,5 Mpa.Trhlina musí být překryta dočasným 
„bedněním“ nejčastěji vhodnou samolepící páskou. 
Pro široké trhliny se používají speciální sanační směsi na bázi epoxidů s vhodným plnidlem. 
Velmi široké trhliny (cca 30 mm) se používá zatření aktivovanou cementovou maltou.. 
Pozor epoxidové směsi se vážou pouze na suché zdivo. Zdivo se vysouší horkým vzduchem NIKDY PLAMENEM.  
Úspěch sanačního zásahu je závislý na udržení čistoty trhliny, na dodržení času zpracovatelnosti směsí a na dostatečné teplotě při aplikaci a tvrdnutí 
(nejčastěji min/max. 15/22 o  C.  
 
Před sanací aktivních trhlin je obvyklé stáhnout celou budovu kovovými táhly a nosníky, které převezmou část aktivity trhlin na sebe. 
 
Sanace aktivních trhlin 
spočívá v jejich sepnutí nerezovými sponami nebo železobetonovými hmoždíky (z obou líců stěny). 
Aktivní trhliny se zaplňují injektáží směsí až po zatvrdnutí. 
Též je možné prostor trhlin překrýt výztužnou sítí a TORKRETOVANÝM BETONEM (stříkaným z mechanicky aktivované cementové směsi). 
Poznámka po dokončení sanace trhlin je obnovena omítka v okolí trhliny většinou s použitím nosiče omítky.  
Doporučuje se použít stejnou maltu jako ve v celé ploše omítky (zmenšíme nebezpečí vzniku výkvětů a dalších poruch ze změny povrchu) 
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1.4.2 TRHLINY V NOSNÝCH CIHELNÝCH PILÍŘÍCH A JEJICH SANACE 
1.4.2.1 Vznik a průběh trhlin ve zděných pilířích a sloupech 

Nejčastější mechanismus vzniku trhlin v pilířích je tento: 
Pilíř nebo sloup je přibližně v polovině poškozen uživateli stavby (např nárazem dopravního prostředku nebo vysekáním otvoru pro „něco důležitého“ a 
následně je přetížen mimořádnou kombinací zatížení.  
Při zatížení je pilíř stlačován často mimostřednou silou a uprostřed výšky tyto síly vyvolají příčná tahová napětí (kolmo na směr hlavní tlakové síly a pilíř 
svisle popraská. 
Druhé nejčastější poškození sloupů a pilířů z cihel je poškození vlhkem v patě pilíře a následným rozpadem zdiva (vylouhování pojiva z malty, případně se 
souběžným opakovaným působením mrazu). 
V poslední době se vyskytují trhliny u pilířů z novodobých vylehčených zdících bloků, které jsou zděny bez spojovací malty ve styčných spárách. Nejčastěji 
se jedná o nesprávný návrh tvaru průřezu pilíře vzhledem k modulové koordinaci rozměrů pilíře a velikosti bloků nebo o technologickou nekázeň 
(neznalost) při dodržení cihelné vazby. 
 

1.4.2.2 Sanace trhlin ve zděných pilířích a sloupech 
Trhliny vzniklé příčným tahem 
můžeme relativně snadno opravit jejich zachycením některou z metod zesilování sloupů. V podstatě se jedná o sevření pilíře aktivovanou objímkou 
složenou z několika ocelových (skruží) nebo ovinutí sloupu předepjatou výztuží chráněnou betonem proti účinkům koroze a případnému požáru. U silných 
pilířů používáme paradoxně ještě spínací ocelová táhla (svorníky) vedenými vodorovně vyvrtanými otvory přes pilíř (zdánlivé oslabení zmenšením plochy 
průřezu).  
 
Sloupy zesílené vyztuženou betonovou objímkou 

Před zesílením odstranit omítku a proškrábnout spáry 
Na vyčištěný povrch sloupu  připevnit s distancí cca 20 mm betonářskou výztuž z jednotlivých prutů (nebo sítí)  
Povrch překrýt torkretovanou cementovou směsí cca 60÷80 mm nebo dobetonávkou do bednění tloušťky 100÷120 mm 
Poznámka: 
V odůvodněných případech se používá jednoduché řešení s dodatečným vložením třmínkové výztuže do vyškrábaných ložných spár – ty se potom 
„zaspárují“ cementovou maltou (metoda je vhodná zejména na preventivní zesílení sloupu bez rozvinutých trhlin) 
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Sloupy zesílené ocelovou rámovou  předepnutou objímkou 

Sloup je na rozích opatřen válcovanými L úhelníky, které jsou osazeny do cementové malty. 
Úhelníky jsou potom vodorovně propojeny přivařenými ocelovými páskovinami. Páskoviny jsou před přivařením zahřáty na cca 400OC (elektroohřevem 
nebo plamenem autogenu) - než vychladnou musí být přivařeny aby po vychladnutí (smrštění) stáhly sloup proti působení příčných tahových napětí. 
Ocelové profily se podloží cementovou maltou a opatří základním nátěrem proti korozi. Na takto o šetřený sloup se provede cementová omítka opatřená 
nosičem omítky. 
 

 
 

 

1.4.3 DODATEČNÉ ZVYŠOVÁNÍ ÚNOSNOSTI STĚN 
Stěny stejně jako pilíře a sloupy lze zesílit oboustranným přibetonováním vyztužené betonové vrstvy, která převezme část zatížení stěny. Obě 
přibetonované stěny musí být propojeny skrz stěnu betonářskou výztuží ( zajišťuje soudržnost vrstev a vytváří pojistku proti rozvoji trhlin od příčných 
tahových sil  kolmých ke středové rovině stěny. 
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1.4.4 DODATEČNÉ ZVYŠOVÁNÍ ÚNOSNOSTI MOHUTNÝCH KAMENNÝCH PILÍŘŮ 
Pilíře tohoto typu bývají často řádně vyzděny pouze na svém líci a ve středu pilíře bývá použita pouze kamenná rovnanina na hliněnou maltu. Tuto 
rovnaninu zapojíme do únosnosti pilíře dodatečnou tlakovou injektáží cementovými tmely. Lícní kvalitnější zdivo potom vzájemně spřáhneme přes těleso 
pilíře tahovými ocelovými kotvami (tah je vyvozen nejčastěji pomocí závitových tyčí osazených maticí a roznášecí podložkou. 
 

1.5 ZABEZPEČOVÁNÍ A SANACE ZDĚNÝCH KLENEB 

1.5.1 KONSTRUKCE A ROZDĚLENÍ KLENEB 
Základní charakteristika kleneb: 
Klenba je zděná konstrukce, která pomocí vhodného tvaru překoná (překlene) otvor ve stěně nebo prostor mezi svislými podporami.  
Rozlišujeme:  
vlastní klenby – plošné nosné prvky 
prutové klenby –nosné prvky se zakřivenou střednicí 

• klenbové pasy  - podepírají vlastní plošné klenby  
• klenbové oblouky - vytvářejí nadpraží otvorů ve stěnách nebo arkády na pilířích a sloupech 

Tvar klenby je navržen tak, aby v ložných spárách působily pouze tlakové síly a nevznikal tah. Tento požadavek vede k základnímu teoretickému tvaru 
střednice ve tvaru paraboly 2. stupně (při rovnoměrném spojitém stálém zatížení). Parabolický tvar je v praxi nahrazován konstrukcí složených z řady 
oskulačních kružnic (používá se 1÷5 oskulačních kružnic, které s dostatečnou přesností vymezí teoretickou parabolu). Zakřivený tvar je dosažen buď 
kónickým tvarem jednotlivých klenáků, nebo proměnlivou tloušťkou spár. V patě klenby se tlaková síla projevuje jako síla, která „roztahuje opory klenby od 
sebe“! 
Poznámka: zděné klenby jsou vyzdívány na celoplošné podskružení, které nese klenbu do jejího úplného uzavření závěrečným klenákem ve vrcholu. Pro 
žádné dokončení zděné klenby je důležité odstranit odskružení klenby před úplným zatvrdnutím malty mezi klenáky. Pouze v tomto případě totiž dojde 
dotvarováním mladé malty k dokonalému zaklesnutí klenáků.  
Tvary kleneb viz předchozí studium: 
Přímá, valená půlkruhová, segmentová, eliptická, gotická 
Valená, křížová, lunetová,. klášterní, zrcadlová, necková, česká placka, pruská …. 
 
 
 

1.5.2 VADY A PORUCHY KLENEB 
1.5.2.1 Vady konstrukční 

Použití závadných materiálů – nízké pevnosti v tlaku 
Nedodržení projektovaného tvaru 
Nedodržení správné technologického postupu viz předchozí poznámka 
Nedostatečné vyplnění spár zdiva maltou (klenáky v přímém dotyku) 
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1.5.2.2 Poruchy kleneb 
Trhliny v ložných spárách - častá porucha, která vzniká nejčastěji změnou dostředného tlakového napětí na napětí mimostředné (jako následek 
nerovnoměrného zatížení klenby třeba osamělým břemenem nebo nešikovným podepřením klenby tuhou příčkou). 
Šikmé trhliny v ploše klenby (častý následek špatné vazby zdiva klenby v kombinaci s pohybem nedostatečně tuhých podpor klenby – rozestoupení 
podpor). 
Lokální poruchy zdiva vznikají drcením zdiva před kolapsem klenby – nejčastěji se rozvíjejí na povrchu zdiva postupují do hloubky klenby. 
Kolaps klenby náhlá změna tlačené klenby na mechanismus s klouby v místech, kde došlo k úplnému rozdrcení zdiva extrémním mimostředným tlakem. 
Klenba buď najde změnou polohy nový rovnovážný (vratký) stav zaklesnutím dílčích zbytkových oblouků klenby,nebo se zřítí. 
 

1.5.3 SANACE VAD A PORUCH KLENEB 
1.5.3.1 Sanace menších poruch a vad kleneb 

Poznámka: tyto poruchy jsou ve stavební praxi často považovány za méně nebezpečné, ale často při jejich odstraňování dochází k fatálnímu poškození 
klenby vlivem neodborného zásahu pracovníků. Nejčastěji některý z pracovníků bez znalosti věci „podepře bodově“ svislou podpěrou oblouk klenby a 
celkem funkční klenbu změní na kloubový mechanismus a klenba spadne. 
 
Dodatečné spárování maltou provádí se z z rubu i líce (tím nedojde jednostranné změně tuhosti zdiva a to zůstane zatíženo ve střednici. Do 
vyškrabaných spár (max. cca 20mm do hloubky) se po vyčištění a navlhčení zatlačí spárovačkou aktivovaná cementová malta, 
Klínování trhlin vzniklé trhliny lze v mnoha případech rozevřít vtloukáním velmi malých dubových nebo keramických klínků ve vzdálenosti cca 50÷100 mm. 
Do rozevřené spáry lze potom natlačit jemnou aktivovanou cementovou maltu s přísadou PVaC a tak odstranit hrozící nebezpečí dalšího rozvoje trhliny 
drcením jejích okrajů. 
Výměna poškozeného klenáku k poškození klenáku dochází ve stavbách vlivem dlouhodobé vlhkosti, když má některý z klenáků nižší odolnost na vliv 
vlhkosti než ostatní.  
Drobný klenák lze obyčejně vyměnit bez podepření klenby pouhým vyříznutím okolní malty a vsazením nového klenáku ze stejného materiálu jako jsou 
okolní kameny. 
Velké klenáky musíme vyměňovat při plošně podepřené klenbě v okolí poškození (vyplatí se vypracovat technologický postup, poučit pracovníky ). 
 

1.5.3.2 Sanace vážných poškození kleneb 
Osazení dodatečných táhel používá se v případech, kdy dochází vlivem šikmého tlaku v patě klenby k rozestupování podpěrných konstrukcí (samovolné 
zvětšování rozpětí klenby). 
Původní táhla historických kleneb byla dvoudílná kovářská konstrukce ve svém středu spojená klínovým zámkem. Konce táhel byly opatřeny oky a těmi 
byly protaženy závlače. Dnes je nahrazujeme replikami, kde k dosažení tahového napětí požíváme závitové spoje a místo závlačí ocelové opěrné desky. 
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Zesílení klenby železobetonovou skořepinou nejčastěji se umisťuje na rub klenby v tloušťce  
60÷80mm (při použití torkretování) nebo 100÷150 mm (pro železobeton kladený). Obvod skořepiny se zesiluje obrubním žebrem. Původní klenba se 
spřahuje s novou konstrukcí ocelovými trny vlepenými do předem vyvrtaných otvorů. 
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Další možnosti doplnění železobetonovými pásy na rubu klenby, železobetonovými žebry pod lícem klenby, vybudování dalších klenebních zesilujících 
pásů na líci nebo rubu klenby, zavěšení klenby na vloženou ocelovou konstrukci. 
Ale také nová klenba, nová replika klenby ze skořepiny, náhrada klenby jiným stropem.  
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1.6 DODATEČNÉ ZŘIZOVÁNÍ OTVORŮ 

1.6.1 DODATEČNÉ ZŘIZOVÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU 
OBECNÉ ZÁSADY: 
Otvory nezřizujeme v pilířích a sloupech. 
Otvory navrhujeme a zřizujeme ve stěně nad sebou. Vystřídané otvory stěnu příliš oslabují. 
Upřednostňujeme řezání zdiva před bouráním pneumatickými kladivy (nebezpečí roztřesení zdiva). 
Na překlady upřednostňujme použití ocelových válcovaných profilů, mají nejlepší poměr únosnost/váha. 
Ocelové překlady musí být řádně uloženy na roznášecí podložce.  
Ocel neobezdíváme pórobetonem (nebezpečí koroze). 
Před zahájením prací odpojíme v prostoru otvoru všechny sítě. 
Před zahájením prací osekáme omítku zdiva (dostatečně daleko od otvoru, tak, aby byla možná kontrola vazby zdiva. Vyhneme se nepříjemným 
překvapením zejména u starých budov, které mají za sebou několik přestaveb. Často nalezneme staré otvory zazděné pouze příčkovkami v místě našeho 
budoucího otvoru. Problémem je také existence komínových průduchů ve vnitřních zdech. 
Nic nepředpokládáme ale vše osobně kontrolujeme, nespěcháme. 
Otvory v příčkách  
Příčky ač tzv. nenosné konstrukce se často podílejí na celkové tuhosti budovy, proto jejich oslabení otvorem může být problémem. Celistvá zděná příčka 
bývá často vetknutá do okolních nosných stěn a staticky působí klenbovým efektem jako visutá konstrukce. Zřízením otvoru dojde k novému zatěžovacímu 
modelu – vznikne dodatečné zatížení stropu pod příčkou. 
 
NĚKOLIK POZNÁMEK K NÁSLEDUJÍCÍM OBRÁZKŮM 
Na podlahu podél budoucího otvoru si položíme příslušný počet překladových nosníků (z obou stran zdi) 
Zdivo nad otvorem podepřeme, někdy musíme podepřít stropy i v podlaží pod námi. 
Provedeme otvory v místě uložení překladů a nařízneme zdivo na hraně budoucího ostění (cca 50 cm dolů od uložení). 
Zabetonujeme roznášecí desku v uložení 
Vybouráme drážku pro do třetiny až poloviny tloušťky stěny. 
Do drážky osadíme příslušný počet překladů, v našem případě polovinu celkového množství, tedy jeden. 
Překlady uklínujeme proti zdivu nad ním a spáry vyplníme cementovou maltou. 
Po tom následuje technologická přestávka tvrdnutí malty cca 1 týden. 
Postup opakujeme analogicky z druhého líce zdi. 
Po dokonalém zatvrdnutí prořízneme celá ostění a povolíme klíny pod  sloupky podpěr. 
Necháme překlad do druhého dne „pracovat“ a další den  vybouráme zdivo uvnitř otvoru. 
Dále odstraníme podpěry a otvor zednicky začistíme. Otvor je dobré omítnout až po několika týdnech. 
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1.6.2 DODATEČNÉ ZŘIZOVÁNÍ OTVORŮ V BETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH 
OBECNÉ ZÁSADY: 
Platí stejné zásady jako u zřizování otvorů ve zdivu. 
Několik zvláštností tu však je. Betonové konstrukce mohou na rozdíl od zdiva přenášet i tahová napětí, případně být namáhány ohybovýmí momenty. 
K zachycení tahových vnitřních sil je použita vložená betonářská výztuž (přesně do míst, kde je to potřeba). Vybouráním otvoru vznikne jiné zatěžovací 
schéma, tahové oblasti se posunou do míst, kde žádná výztuž v původní konstrukci není (nebo je nedostatečná). V těchto případech musíme být velice 
pozorní a nový rovnovážný stav v konstrukci vyřešit před vznikem následných poruch. To je možné buď dodatečným předepnutím konstrukce, nebo 
dodatečným vyztužením železobetonu přilepenými páskami z uhlíkatých vláken. 
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1.7 DODATEČNÉ ZŘIZOVÁNÍ PŘÍČEK 
OBECNÉ ZÁSADY: 
Příčky musí být stabilní, proto je zřizujeme přímo na stropech pouze dostatečně únosných. Ostatních případech je podepřeme samostatným nosníkem, 
který umístíme pokud to jde, pod podlahu místností v prostoru stropu (je možné vybudovat dveře) a pokud to nejde potom nad stropem. 
 
NĚKOLIK POZNÁMEK K NÁSLEDUJÍCÍM OBRÁZKŮM 
Jedná se dodatečné zřízení těžké příčky na dřevěném stropu. Příčka je nesena samostatným ocelovým nosníkem posazeným několik centimetrů nad 
hrubou tesařskou podlahou. Na nosníku je vyzděna příčka 150 mm silná z pórobetonových tvárnic. Po obvodu je příčka zabezpečena proti posunutí a 
překlopení. Oboustranně je příčka opatřena tenkovrstvou omítkou vyztuženou perlinkou. 
Zásady: 
Rovina souměrnosti příčky musí ležet nad osou nosníku.Nosník je lépe navrhnout z uzavřeného (krabicového profilu), který je mimořádně tuhý na 
kroucení.Nosník musí být uložen jako vetknutý v kroucení.Řešení musí vykazovat dostatečnou požární odolnost 
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1.8 PROHLUBOVÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ ZÁKLADŮ 

1.8.1 OBECNÉ DŮVODY PROHLUBOVÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ ZÁKLADŮ 
PROHLUBOVÁNÍ ZÁKLADŮ bývá vyvoláno malou hloubkou založení původního objektu nebo snahou dosáhnout větší únosnosti základu (opřením 
základů o únosnější vrstvu) nebo založením nové stavby v bezprostřední blízkosti stavby stávající (nová stavba má často podzemní podlaží níž než je 
základová spára stavby stávající). V některých případech je důvodem prohlubování základů  změna úrovně terénu u stávající budovy (odkopání svahu, 
zřízení nového vstupu do podzemního podlaží a podobně). V těchto případech prohlubujeme základy na nezámrznou hloubku nebo na úroveň základů 
nové sousední budovy. 
PODCHYCOVÁNÍ ZÁKLADŮ je nejčastěji vyvoláno změnou dokončené stavby NÁSTAVBOU a zvýšeným zatížením základové spáry (potom je snahou 
pomocí rozšíření základové spáry zvětšit jejich únosnost) 
V PRAXI SE ČASTO VŠECHNY VLIVY KOMBINUJÍ a tím i řešení komplikuje. Někdy vede řešení až na použití tryskaných částečně převrtaných pilot nebo 
na zřízení MILÁNSKÝCH STĚN se zemními kotvami. 

1.8.2 OBECNÉ ŘEŠENÍ PROHLUBOVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ ZÁKLADŮ 
Před zásahem do základů je nutné budovu co nejvíce odlehčit a vyztužit (např. provizorním zazděním stávajících otvorů a vložením provizorní dřevěné 
nebo ocelové ztužující konstrukce).  
Základy se podchycují po etapách v úsecích cca 1,5 m dlouhých, s ohledem na místní poměry a zvolenou technologii. Pokud se provádí podezdívání  
základů, potom se volí co nejodolnější kusové stavivo a provádějí se co nejmenší ložné spáry. Betony se volí s malým vodním součinitelem a konstrukce 
se pečlivě klínují. Často se používá železobeton a technologie vlepených ocelových prutů do stávající konstrukce základů. Výjimkou není a ni použití 
injektáže aktivovanou cementovou maltou a použití mikropilot. 
Práce na základech musí být dokončeny před jejich následným zatížením. Zatížení je žádoucí vložit na upravované základy co nejpozději po jejich 
zatvrdnutí. Zde je však paradox neb zatížení napomáhá konsolidaci zeminy pod budovou a čím dříve nastane konsolidace, tím menší jsou následné 
poruchy dokončovacích prací. 
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1.9 SANACE BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

1.9.1 PORUŠENÍ BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
K porušení betonových konstrukcí může dojít v kterémkoli okamžiku od uložení mokré betonové směsi až do doby dožití konstrukce vlivem času.Většina 
poškození betonových konstrukcí nemá jednu, ale nejčastěji více příčin, které se sčítají a ovlivňují. 

1.9.1.1 Fyzikální poruchy železobetonu 
Teplotní změny v prvku vlivem nestejnoměrného zahřívání jádra konstrukce povrchu prvku v kombinaci se slunečním zářením dochází ke vzniku 
tahových napětí v povrchových vrstvách betonu, která mejí u taženého líce za následek vznik trhlin kolmých na povrch a u tlačeného líce vznik trhlin 
rovnoběžných s povrchem v e vrstvách pod povrchem (dochází až k postupnému odlupování povrchových vrstev).Vliv má také nestejná vlhkost 
konstrukce. 
Beton je heterogenní materiál kde kamenivo má jiný součinitel tepelné roztažnosti než cementový tmel, vlivem teplot tedy navíc dochází ke vzniku 
strukturního napětí. 
Mráz a vlhkost každý beton je pórovitý a kapilární a často vlhký  v pórech je nestlačitelná voda uzavřena. Pokud je voda v kapilárách vystavena mrazu, 
dojde ke zvětšení jejího objemu ale v pórech je voda dlouho v tekutém stavu (vlivem tlaku zmrzne později při teplotě asi -6OC) tak dojde ke zničení vazeb 
v betonové směsi. Zajímavé je, že zmrznutí čerstvé betonové směsi má na celkovou pevnost betonu nečekaně malý vliv, ale opakované zmrznutí je 
destruktivní. Navíc ještě záleží na stupni krystalizace betonové směsi ve chvíli zmrznutí vody. 
Každý běžný beton se při tvrdnutí smršťuje a vytváří na povrchu trhliny velikost těchto trhlin je limitující pro odolnost proti mrazu. Složením směsi, 
ošetřováním betonu v době tvrdnutí a podílem výztuže lze do jisté míry zmenšit šířku těchto trhlin. 
 

1.9.1.2 Chemické poruchy betonu a železobetonu 
Beton je vystaven působení vnějších vlivů, které mají vliv na jeho vlastnosti a konečném důsledku na jeho životnost. Souhrnně hovoříme o korozi betonu 
vlivem prostředí. 
Koroze 1. typu – koroze hladových vod 
Hladové voda, které obsahují málo solí zvyšují koncentraci solí na úkor sloučenin ztvrdlého cementu a vyluhují důležité vápenité složky cementového 
tmele, ten ztrácí pevnost a dochází k jeho rozpadu. 
Koroze 2. typu – koroze uhličitanová nebo hořečnatá 
Voda s obsahem CO2 postupně rozrušuje vápenité uhličitanové sloučeniny cementového tmelu a zvyšuje tak jeho pórovitost. 
Voda s obsahem hořčíku vstupuje do reakcí s vápenitými sloučeninami, kde v cementovém tmelu hořčík nahradí vápník a vzniknou málo pevné sloučeniny.  
Koroze 3. typu – koroze síranová 
Konečným produktem je vznik sádrovce v cementovém tmelu (ten má větší objem než původní tmel a beton vlastně roztrhá). 
Koroze výztuže – beton je svým složením alkalický a chrání za normálních podmínek ocel před korozí 
Přes beton může však prosakovat dešťová kyselá voda a difundovat vzdušný kyslík proto je tloušťka krycí vrstvy výztuže stěžejní. Kyselina vytvoří v betonu 
elektrolytický roztok který umožní pohyb kladných iontů železa,  jejich rekci s kyslíkem začne docházet k okysličování výztuže (tedy ke korozi). Oxidy 
železa mají větší objem než železo samé a dojde k odloupnutí krycí vrstvy betonu a dalšímu rozvoji poruchy. Koroze výztuže je nejnebezpečnější u 
přepínací výztuže, která je relativně tenká.  
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1.9.2 SANACE BETONŮ 
Úspěšnost sanace betonu je přímo závislá na tom, jak se podaří spojit starý beton s novou vysprávkou. 
Proto je třeba věnovat mimořádnou pozornost přípravě povrchu starého původního povrchu.  
Metody očištění povrchů betonu: 

• Mechanické očištění osekání bouracím kladivem, kartáčování ocelovým kartáčem, broušení, pemrlování 
• Otryskání pískem, vodním paprskem s tlakem 40 MPa(možno i s příměsí písku), broky (z litiny), parou 
• Termální metody spočívají v prudkém ohřátí povrchové vrstvy na teplotu kolem 1400OC 

Metody řezání betonu: 
• Mechanické pilami s kotouči (řetězy) opatřenými zuby z tvrdokovu nebo umělými diamanty, případně ocelovými lany s diamantovými hroty 
• Řezání vodním paprskem také s příměsí křemičitého písku (nevýhoda: hloubkové promočení betonu) používá se tlak 150÷240 MPa 

Metody spojování starého a nového betonu (spojovací můstky): 
• Adhézní můstky na bázi cementu speciální směsi z vybraných cementů se zvláštních surovin, nejčastěji s krátkou dobou tuhnutí a vysokou 

pevností v tahu. Pro adhezní můstky na bázi cementu je žádoucí dokonalé hloubkové provlhčení starého betonu! 
• Adhézní můstky na bázi epoxidových pojidel jsou výhodné vzhledem k větší soudržnosti s betonem, dále tvoří zábranu pro přestup chloridových 

iontů mezi starým a novým betonem. Jsou vhodné pro práci v letním období (méně citlivé na okolní teplotu než cementové směsi), ale vyžadují 
dokonale suchý povrch (to může být na stavbě problém). 

• Spojování pomocí chemické kotvy a vlepené výztuže do předem vyvrtaných otvorů je pomocí speciální směsi vlepena propojovací betonářská 
výztuž (nutnost dodržení hloubky a profilu vývrtu, průřezu oceli, teploty a dalších parametrů). 

Metody oprav betonových konstrukcí 
• Místní opravy povrchů nejčastěji se používá vysprávková malta nejrůznějšího složení v závislosti na rozsahu vysprávky, často má tato malta 

zvýšenou pevnost v tahu (může také být doplněna příměsí plastových nebo ocelových vláken. 
• Plošné opravy povrchů nejčastěji se používají stěrky na bázi cementů a polymerů. U stěrek s polymery je třeba si uvědomit, že jejich modul 

pružnosti je asi 10x menší, naopak teplotní roztažnost je asi 5x větší a pevnost zejména v tahu výrazně větší než u betonů. 

1.9.3 SANACE NOSNÝCH ŽELEZOBETONŮ 
Zahrnuje dva základní aspekty: opravu trhlin a zvětšování únosnosti konstrukcí 

1.9.3.1 Opravy trhlin železobetonových konstrukcí 
Trhliny v železobetonových konstrukcích vznikají jako následek přetížení konstrukce. Nejčastěji dojde k poškození tahovým napětím kdy ocel v konstrukci 
přenese tah na hranici meze kluzu, tím dojde k plastické deformaci oceli beton kolem výztuže potom není schopen kopírovat protažení oceli a praskne. 
Trhliny bývají aktivní (vlivem tepelné roztažnosti velkých zbytkových dílů konstrukce). 
Způsoby opravy trhlin 

• Předpínání  Nejúčinnější opravou trhlin v železobetonové konstrukci je dodatečné sepnutí konstrukce přepínací výztuží. Hodí se zejména pro 
mohutné tyčové prvky kde jde dodatečně vyvrtat otvor (kanál) pro předpínací výztuž. 

• Sponkování  Přes trhlinu se v kolmém směru zabudují ocelové spony z nerezové výztuže, které přenesou tahová napětí do méně namáhané části. 
• Hmoždíky podobně jako u trhlin v cihelných stěnách se napříč trhliny vyříznou kapsy ve tvaru motýlka do nich se zabetonuje betonářská výztuž. 

Vhodné pro plošné prvky. 
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V těchto případech je také možné pro zmenšení vlivu dilatačních pohybů (z tepelné roztažnosti) vyříznout ve vhodných místech v okolí 
trhliny nové dilatační spáry. 
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1.9.3.2 Zvyšování únosnosti železobetonových konstrukcí 
Zejména při stavebních úpravách při nástavbách a při změnách využití budovy je nutné u stávajících konstrukcích zvýšit únosnost. Podmínkou je 
v okamžiku úprav ŽB konstrukce je nutné aby byla co nejméně zatížena (odlehčit, podepřít okolní konstrukce). Po provedení úprav zatížit co nejpozději 
dotvarování „mladých betonů“ vlivem zatížení je velice výrazné a stářím betonu klesá. 
 
 
Zesilování sloupů 

• Ovinutí spirálou y přepínací výztuže sloup po očištění ovineme spirálou z přepínací výztuže (výška závitu cca 80÷150 mm). Výztuž se dodatečně 
překryje torkretovanou betonovou směsí. Tím dojde ke stlačení jádra sloupu a následně ke zvýšení únosnosti.  

• Zvětšení průřezu sloup po očištění obepneme betonářskou výztuží, opatříme bedněním a obetonujeme. Zvětšením průřezu vzroste tuhost sloupu 
a tím jeho únosnost. Musíme však řešit dokonalé propojení starého a nového betonu. 

• Zesílení sloupu připnutím ocelových válcovaných profilů  dodatečné připojení ocelového profilu má za následek zmenšení štíhlosti sloupu (tedy 
zmenšení pravděpodobnosti vybočení sloupu při hraničním zatížení). Zde je však problém požární odolnosti celého řešení. 

Zesilování ohýbaných prvků 
• Zvýšení profilu prvku nabetonováním používá se u trámů a průvlaků. Kdy při stávající hlavní výztuži je větší výškou průřezu zvýšena tuhost a 

únosnost. Podmínkou je dokonalé smykové propojení nabetonávky s původním trámem (např. vlepenými trny a použitím adhezního můstku). 
• Zvětšením napětí přepínací výztuže u dodatečně předpínaných prvků přidáním nebo výměnou přepínacích kabelů, případně rektifikací stávajících 

kabelů 
• Přilepení pásek z uhlíkových vláken do tahové oblasti prvků. Uhlíková vlákna se přilepí na povrch prvku nebo do vyfrézované drážky epoxidovým 

lepidlem (do drážky je výhodnější z hlediska požární odolnosti). Poznámka uhlíkatá vlákna mají pevnost v tahu cca 3500 MPa, ocel běžně 
500÷1000 MPa. 
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1.9.4 NĚKOLIK POZNÁMEK K REVITALIZACI PANELOVÝCH DOMŮ 
Panelové soustavy na našem území byly projektovány na cca 30 roků s předpokládanou životností asi 50 let. V současné době jsou v původní 
podobě za hranicí morální, ale některé konstrukce i za hranicí fyzické životnosti. 

Zásadní závady a poruchy  
• Nedostatečné tepelné izolace tloušťky izolací jsou asi 1/3 proti současným požadavkům 
• Nefunkční výplně otvorů nefunkční těsnění oken, mnoho tepelných mostů v připojení na konstrukci, tepelné vlastnosti prosklené plochy asi 1/3 

proti požadavkům 
• Koroze v místě zavěšení balkónů původní protikorozní nátěr nebyl nikdy obnoven 
• Výtahy neodpovídají současným předpisům chybí dvoje výtahové kabiny, ve výtahu není telefon, výtahová šachta jde snadno otevřít i v případě 

že ve stanici není výtah 
• Netěsnosti spár mezi obvodovými panely spáry nejsou vodotěsné (původní těsnění neslouží) 
• Nefunkční větrací soustava 
• Odtržení obvodových stěnových panelů od příčných nosných stěn (vlivem tepelné roztažnosti dochází zejména v horních podlažích k porušení 

kotvení pláště na příčné nosné stěny) 
• Aktivní spáry mezi panely zejména u stropních konstrukcí není v některých případech zajištěno spolupůsobení stropních panelů (chybí zálivková 

malta – spára byla v době výstavby vyplněna papírem z pytle od cementu a dodatečně ošetřena ze spodního líce tmelem). 
• Trhliny v parapetních panelech vlivem tepelného namáhání s absencí dilatačního prostoru jsou u některých typů téměř všechny parapetní panely 

svisle prasklé, v extrémních případech až ven prolomené 
• Degradované předsazené lodžie spoj mezi podlahou a boční stěnou lodžie je poškozen trhlinou, do spoje zatéká dešťová voda, stykovací výztuž 

je korodovaná, zálivková malta je vypadlá. 
• Absence zálivkové malty ve spojích v době montáže bylo opomenuto vyplnění spáry mezi stropním panelem a na něm postaveném stěnovým 

panelem. Stěnový panel stojí pouze ne montážních stavěcích šroubech. 
• Budově není požární signalizace v době výstavby nebyla předepsána. 
• Regulace ústředního topení není funkční 
• Není řádně zabezpečen výlez na střechu není zateplen, není uzamčen 
• Problémy v požární odolnosti instalačních jader často není provedena dobetonování stropu mezi podlažími 
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1.10  SANACE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 

1.10.1 NĚKOLIK SLOV K MATERIÁLŮM KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 
• Šedá litina byla prvním kovovým materiálem používaným ve velkém, původně se požívala na tlačené konstrukce zejména sloupy. Typickou 

vlastností litiny je křehkost (zaviněná velkým množstvím síry kolem 6÷8 %. Pevnost v tlaku/tahu 100/30 MPa 
• Svářkové železo bylo výrazně vrstevnaté s vysokým obsahem  strusky, síry, a fosforu (je křehké, nesvařitelné, mez kluzu poblíž pevnosti – malá 

rezerva únosnosti – nelze počítat s plastickou rezervou. Spojovalo se nýtováním nebo čepováním, svařit jde pouze kovářským způsobem ve výhni. 
Má velký rozdíl v tažnosti 3 nebo15 % v různých směrech! 

• Plávková ocel (kolem roku 1900) má již vlastnosti dnešních ocelí ale v horších hodnotách, nemá tak striktně dodržen obsah příměsí síry, uhlíku, 
fosforu, je více náchylná ke korozi a má větší podíl vměstků (válcování bylo méně účinné). 

• Stávající oceli velmi vysoká kvalita výroby umožňuje garantovat veliké množství vlastností z hlediska pevnosti výpočtovou pevnost, mez kluzu, 
pevnost, tažnost, svařitelnost, odolnost proti křehkému lomu, houževnatost, plasticitu, odolnost proti korozi a přesnost rozměrů. 

 

1.10.2 VADY A PORUCHY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 
1.10.2.1 Vady OK 
• Projektové vady nejčastěji chybně určené zatížení, chybné statické schéma, chybně zvolený materiál, nevhodné spoje, podcenění vlivu 

dynamického zatížení, početní chyba 
• Chyby výrobní a montážní nejčastěji se jedná o chybnou geometrii a chybné spojovací prostředky (např použití jiné kvality šroubů nebo elektrod). 

Při montáži hrozí záměna stejně vypadajících prvků z rozdílných materiálů = vliv lidské chyby. Nedodržení montážních předpisů z hlediska 
montážní teploty, utahovacích momentů šroubových spojů, nedostatečná čistota, chybné provádění oprav nátěrů, chybný postup montáže (absence 
montážních ztužidel nebo naopak ponechání montážního ztužidla v namontované konstrukci). 

• Chyby v používání časté je opakované přetěžování konstrukcí - neudržování střešních vpustí může mít následek přetížení OK váhou vody, která 
zůstane na střeše. Nedostatečná údržba nátěrů, dodatečné úpravy konstrukce bez kontrolního statického výpočtu vlivu úprav!  

 

1.10.2.2 Poruchy OK 
Nastávají nejčastěji souhrnem nepříznivých účinků na které nebyla konstrukce navržena. Konstrukce má většinou nějakou výpočtovou rezervu (nikdo 
nenavrhne konstrukci na plnou únosnost, výpočtové metody zahrnují statistický rozptyl hodnot zatížení a hodnot mechanických vlastností). Některé 
konstrukce (příhradové nosníky NE) mají rezervu v redistribuci napětí v konstrukci vznikem plastických kloubů přesto může dojít k poruše konstrukce. 
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1.10.3 ZÁSADY OPRAV OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 
V zásadě lze OK opravovat třemi způsoby: 

1. OK na místě při zatížení, při odlehčení 
2. demontovaná OK před demontáží byla namontována jiná provizorní podpůrná kce 
3. výměnným způsobem původní konstrukce byla vymontována krátkodobě nahrazena provizorním podepřením a nahrazena novou konstrukcí 

Z hlediska postupu je nejčastější první postup a je-li to možné vždy dáváme přednost opravě při odlehčení (nedojde k následné přídavné deformaci prvků 
konstrukce). 
Poznámka: 
Při rekonstrukci budov spojených s nástavbou řešíme zpravidla tři hlavní problémy  

1. přitížení budovy nástavbou 
2. zvýšení požární odolnosti stávajících konstrukcí 
3. zesilování konstrukcí 

Je dobré, když se povede tyto tři problémy vyřešit následujícím způsobem. Nárůst hmotnosti budovy kompenzovat zmenšením hmotnosti podlahových 
konstrukcí a příček i ve stávajících podlažích použitím lehkých materiálů. Nové zdivo použít co nejlehčí s tenkovrstvou omítkou. Únosnost stávající OK 
konstrukce zvýšit například obetonováním a tím zároveň zvýšit i požární odolnost. Čím lehčí budova se nám v závěru povede, tím menší problémy budeme 
mít při zesilování základů a ostatních konstrukcí. 
 

1.10.4 ZÁSADY ZESÍLENÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 
1.10.4.1 Opravy plnostěnných konstrukcí pomocí příložek 
• Připojením tuhých příložek je vhodné k zesílení odlehčené konstrukce. K nosníku se v místě maximálních napětí přinýtuje (u nýtovaných kcí další 

příložka tak, aby nebyly zakryty původní nýty). U svařovaných kcí se příložka přivaří. Snahou je zesilovat přednostně tlačené pásnice (mají větší 
tendenci vybočit), potom tažené a naposled stojinu. Stojinu je lepší vyztužit výztuhou. 

• Připojením přepínacích táhel - do konstrukce je přidáno vysokopevnostní táhlo, které změní velikost namáhání v prvku tím že část tahových 
napětí přenese do kotev.  

• Prodloužení nosníku za podporu vznikne krakorec, který odlehčuje hlavní pole konstrukce. 
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1.10.4.2 Opravy příhradových konstrukcí 
• Zesílením jednotlivých prutů  - tlačené pruty příhradových konstrukcí jsou náchylné na vybočení a limitují svou únosností na vzpěr únosnost celé 

příhradové konstrukce. Proto je v některých případech třeba zmenšit jejich štíhlost. 
• Přidáním nových přepínacích prvků - do konstrukce se vloží přepínací lano a tím dojde ke vhodnému uspořádání sil v jednotlivých prutech 

příhradoviny, což má za následek zvýšení celkové únosnosti prvku. 
 

 
 

1.10.4.3 Opravy rámových konstrukcí 
• Zesílení rámových koutů náběhy - pomocí přivaření náběhů rámových rohů dojde ke zvýšení jejich tuhosti a celkovému menšímu průhybu 

konstrukce redistribucí momentů. 
• Přidáním vzpěr do polí do rámových rohů dojde ke stejnému efektu jako v předchozím případě. 
• Zesílením příslušné rámové spojky je možné příznivě ovlivnit průběh ohybových momentů v konstrukci. 

 



 50 

1.11 SANACE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

1.11.1 PORUŠENÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
Nejčastější porušení dřevěných konstrukcí bývá zaviněno kombinací vlhkosti a následným biologickým napadením dřeva v kombinaci s mimořádným 
přetížením (větrem nebo sněhem). 
 

1.11.1.1 Vady dřevěných konstrukcí 
• Projektové vady nejčastěji chybně určené zatížení, chybné statické schéma, chybně zvolený materiál, nevhodné spoje, početní chyba. 
• Chyby výrobní a montážní nejčastěji se jedná o chybnou geometrii a chybné spojovací prostředky (např použití jiných svorníků nebo hřebíků - vliv 

lidské chyby – nedodržení pravidel tesařských spojů, nedostatky v kotvení k navazujícím konstrukcím). Chyby v povrchové úpravě a ochraně proti 
biologickému napadení (často chybí obnova nátěrů ve spojích). 

• U příhradových vazníků bývá častou chybou nedostatečné podélné ztužení nebo poškozené ztužidlo následnou montáží VZT zařízení v půdním 
prostoru (havárie střechy prodejny LIDL na ostravsku). 

• Chyby v používání časté je opakované přetěžování konstrukcí nebo neudržování střešních plášťů – to má za následek opakované promočení 
dřeva. Nedostatečná údržba nátěrů, dodatečné úpravy 

 

1.11.1.2 Poruchy dřevěných konstrukcí 
K poruchám dochází nejčastěji v následujících místech: 

• Hniloba zhlaví stropních trámů  nejčastěji v uložení na vnější nosné stěně, jako následek zmenšeného tepelného odporu stěny oslabené kapsou 
na stropní trám (vznik kondenzační vlhkosti). Dalším faktorem v těchto místech je nesprávné zazdění trámu bez provětrávané mezery kolem trámu. 

• Hniloba stropních trámů nad vlhkými prostory dodatečnou výstavbou koupelen na dřevěných trámech s podceněním hydroizolace bývají trámy 
trvale provlhlé a následně zničeny hnilobou nebo houbou, někdy dochází k podobnému poškození pouhou změnou podlahové krytiny PVC nebo 
lamelová plovoucí podlahová krytina má veliký difúzní odpor a brání přirozenému odvětrání dřevěných stropů. 

• Přetížení stropních trámů dodatečnou výstavbou dělících příček 
• Přetížení stropních trámů posledního stropu novým podkrovím v půdním prostoru (poslední strop původně nesl sám sebe a nebyl navržen na 

nové provozní zatížení podlahy podkroví) 
• Přetížení konstrukce krovu a jeho oslabení vestavbou podkroví (zřizování dodatečných vikýřů, odstranění pásků pod mezilehlými vaznicemi, 

přitížení tepelnou izolací a sádrokartonovými podhledy). Výměna původní lehké krytiny za těžší. 
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•  

1.11.1.3 Biologické napadení dřevěných konstrukcí 
Nutnou podmínkou biologického napadení je dostatečná vlhkost dřeva. Postačující podmínkou pro dlouhou životnost dřevěných konstrukcí je sucho! 
Nejlepší ochranou dřeva je tzv konstrukční ochrana, která je charakteristická návrhem konstrukce bez tepelných mostů s dostatečným provětráváním dutin. 

• Dřevokazný hmyz – obecně platí, že škodí ve stádiu larvy. Životní cyklus hmyzu je následující: Oplodněná samička naklade vajíčka do dřeva , 
tam se po několika dnech vylíhnou larvy a ty se živí dřevní hmotou, ve které hloubí dlouhé otvory. Stádium larvy trvá podle životních podmínek 
(vlhkost dřeva a teplota) 1 rok ale v některých případech až 10 let. Na přelomu jara a léta se larvy zakuklí a z kukel se vylíhne další generace 
brouků. Brouci se ve svatebním letu během několika dnů oplodní a cyklus se opakuje. Brouk je charakteristický hlučným trhavým letem. 

Tesařík krovový – jedná se o tmavého brouka hnědé až šedočerné barvy velikosti 7÷22 mm  (samička je větší). Napadá dřevo velkých profilů, výletové 
otvory mají oválný tvar 4x7 mm. Tesaříků žije na našem území asi 15 druhů, tento je z nich nejnebezpečnější 

 

Červotoč – jedná se o malého hnědého až tmavě šedého proužkovaného broučka (3÷4 mm), který napadá poměrně suché dřevo. Výletové otvory jsou 

husté, kulatě asi 1 mm veliké. 
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Hrbohlav parketový – brouček napadá hlavně dubové dřevo, barva hnědá až černá se stopami červené (na spodní straně)  

 

 

 

Pilořiťka veliká – potřebuje vysokou vlhkost, proto napadá dřevo spíš ve vnější expozici. Hmyz je až 40 mm dlouhý charakteristický výraznými 

blanitými křídly, dobře viditelným kladélkem, barva kombinace černá – hnědá a žlutá. Připomíná velikou štíhlou vosu. Její let je charakteristický častým 

zastavením ve vzduchu (v letu saje květový nektar).  

 

 

Mravenci – mravenec dřevokaz žije často ve dřevě, které bylo dříve napadeno dřevokaznými brouky. Jejich nebezpečnost spočívá zejména 

v přenášení houbových chorob dřeva. Do dřeva také vnášejí biologické látky ze zbytků ovoce a zrnka humózních zemin 
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• Dřevokazné houby – Houby způsobují rozklad dřeva, který se nazývá hniloba. Houby negativně působí na pevnost dřeva. . Houby lze zastavit 
pouze chemicky a dokonalým vysušením.Základní charakteristika dřevokazných hub: v pokročilém stádiu si samy vytvářejí mokré prostředí ze 
vzdušné vlhkosti. Rozlišujeme velikou spoustu druhů, které zařazujeme do mnoha skupin 
1. HOUBY SKUPINY A 

Způsobují měkkou hnilobu. Často napadají vnitřní strukturu dřeva bez vnějších projevů (nemají viditelné plodnice, ale pouze podhoubí, ze kterého se 
vylučují výtrusy) Ranné stádium nelze bez laboratorního rozboru odhalit, pozdní stádium je neopravitelné) 

2. HOUBY SKUPINY B 
Podle jejich působení na dřevo  rozeznáváme houby celulózovorní a lignivorní. Jak názvy napovídají, oba druhy hub likvidují ve dřevě jinou složku 
Celulózovorní houby se živí celulózou a jsou příčinou úplné hniloby dřeva. Napadené dřevo tmavne a rozpadá se. Zde se hovoří o hnědé či červené 
hnilobě. Způsobují tzv. kostkovitou hnilobu. 
Dřevomorka domácí Velice nenáročná a současně nejnebezpečnější dřevokazná houba. Teplota prostředí do 30 stupňů, vlhkost kolem 20%, 
minimální cirkulace vzduchu. Tvoří bílé až šedobílé povlaky a když se jí daří, tak se objevují oválné červenohnědé plodnice o průměru kolem 30 cm 
s bílým okrajem. Roste ve sklepích, pod podlahou, na stropních trámech, v podpůrných konstrukcích a na krovech. Prorůstá cihlovým zdivem a nedělá 
ji problém se množit pod PVC a pod dlažbou. Způsobuje hnilobu, dřevo poté tmavne, rozpadá se na části a časem na prach. Způsobuje nemoci horních 
cest dýchacích.Jediná ochrana je výměna dřeva, spálení napadeného dřeva, přezdění zdiva novým s přidáním fungicidů, V budově s dřevomorkou je 
nutné od místa napadení do vzdálenosti cca 1 až 2 m osekat omítku, zdivo vypálit plynovým hořákem a použít ty nejagresivnější přípravky proti 
houbám. 
Trámovka Působí velké škody na většině stavebních dílů ve venkovním prostředí. Pod střechou a na místech, kam dlouhodobě zatéká. Na venkovních 
rámech a křídlech oken. Uvnitř dřeva vzniká hnědá hniloba, přičemž i při velkém ztrouchnivění dřeva zůstává vnější povrch neporušen. 
Koniofora sklepní Napadá především dřevo, které je v kontaktu s mokrými zdmi, mokrou zemí, párou. Velice rychle se šíří tam, kde je vlhkost dřeva 
nad 40%. Vytváří hnědou hnilobu dřeva, která se postupně rozpadá na menší kostky než u dřevomorky, později až na dřevní prach. Koniofora sklepní 
se obtížně identifikuje, protože plodnice vytváří jen vzácně. 
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Lignivorní Houby kromě jiných složek likvidují i lignin. Dřevo působením houby zesvětlí, změkne a začne se drobit. Lignivorní houby tak způsobují 
bílou voštinovou až vláknitou hnilobu. Napadeno bývá dřevo buků a listnatá dřeva.  
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1.11.2 OCRANA DŘEVA PROTI BIOLOGICKÉMU NAPADENÍ 
Nejdůležitější ochranou dřeva je sucho. Udělat vše pro zjištění nízké vlhkosti dřeva. 

1.11.2.1 Preventivní ochrana dřeva 
• Konstrukční ochrana dřeva – vhodným návrhem  (projektem) umístit dřevo do suché zóny, provětrávat konstrukce, použít vhodné parozábrany, 

případně difúzně otevřenou skladbu konstrukcí 
• Výběrem dřeva a jeho povrchovou úpravou – obecně kvalitní husté dřevo povrchově hoblované a natřené zmenšuje možnost kladení vajíček 

škůdců (také odolnost proti ohni) 
• Chemická preventivní ochrana dřeva před zabudováním – nejúčinnější je aplikace na předvyrobené prvky, které se na stavbě již neupravují 

(méně účinné je impregnovat pouze profilové dřeno, ze kterého je konstrukce vyrobena na stavbě. Potom se musí dodatečně opravit v místě spojů) 
•  Používáme: 

1. tlakovou impregnací  
2. máčení 
3. nátěr 
4. postřik 
 
 

• Materiály: 
1. fungicidy proti houbám 
2. insekticidy proti hmyzu 

• Ochrana zabudovaného dřeva 
1. horkým vzduchem – dřevo musí být ohřáto v celém profilu na 55OC min ½ hodiny 
2. zaplynováním – nejčastěji plynem s kombinovanou účinností na dýchání, rozmnožování a potravní řetězec hmyzu (často se jedná o 

selektivní jedy) 
3. ozařováním kobaltovou bombou nebo silným UV zářením 
4. Impregnací podobnými prostředky jako pro nové konstrukce (s větší koncentrací aktivních látek, často opakovaně 2x krátce po sobě  a 

několik let za sebou (až 10 let) 
5. lapače hmyzu, světelné pasti a podobné podpůrné prostředky 
Poznámka: ochranná chemie:  
na ošetření nových dřevěných částí staveb - např. DŘEVOSAN, DŘEVOSAN FORTE, BOCHEMIT FORTE, BOCHEMIT BASIC, LIGNOFIX E-
PROFI, LIGNOFIX-UMÍ TO.  
z poškozených míst - např. LIGNOFIX SUPER,  BOCHEMIT QB,   
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1.11.3 OPRAVY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
1.11.3.1 Příklady oprav stropních trámů 

Nejčastěji porušená zhlaví trámů nebo změna užívání místností (větší zatížení). V současnosti používáme vkládání ocelových profilů do konstrukce stropu. 
Pozor při vložení trapézového plechu musíme zohlednit nekonečný difúzní odpor souvislé plechové vrstvy. 
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