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Anotace 

ŠLIMAROVÁ, H. Stavebně-technický průzkum zděných staveb. Bakalářská práce. VŠB- 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb, 

Ostrava. 2015, 64 s.  

 

 Zděné stavební konstrukce doprovází člověka v životě již mnoho let a zdivo jako 

materiál je stále hojně využíván při návrhu novostaveb. Vlivem stáří, postupné degradace 

stavebních materiálů, chybnými návrhy či nedokonalostmi v technologických postupech 

a v mnoha případech zanedbanou nebo neodborně provedenou údržbou, dochází ke vzniku 

vad a poruch stavebních objektů. Proto, aby proběhla úspěšná rekonstrukce, je potřeba 

nejprve odhalit příčiny vzniku poruch a následně zvolit vhodné sanační opatření. 

 Bakalářská práce se zabývá nejčastěji se vyskytujícími poruchami zděných konstrukcí. 

V úvodu jsou popsány konkrétní vady a poruchy, jakými jsou trhliny, vlhkost přítomná 

v objektu, či výskyt biologických činitelů. Následují možné diagnostické metody, sloužící 

ke stanovení současného stavu poruch zděných objektů. V praktické části práce je zahrnut 

stavebně technický průzkum reálného objektu, nacházejícího se v Ostravě – Mariánských 

Horách. Součástí jsou také provedené laboratorní zkoušky na odebraných vzorcích a jejich 

vyhodnocení. Závěr práce je věnován celkovému zhodnocení stavu objektu a předběžnému 

návrhu možné sanace vybraných poruch. 
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Abstract  

ŠLIMAROVÁ, H. Technical-building survey of brick buildings. Bachelor´s thesis. VŠB - 

Technical University of Ostrava, Faculty of Civil engineering, Department of Building 

materials and diagnostics of Structures, Ostrava.2015, 64 p. 

 

 The brick frames are a part of humans lifes for years and bricks as a material are still 

very frequently used in projects of the new buildings. Due to the effect of years, gradual 

degradation of construction materials, mistakes in projects or imperfections in technological 

process and very often due to the neglected or unprofessional maintenence there is very 

frequent occurancce of defects and failures of buildings. To make a succsessful reconstruction 

of the building it is necessary to discover the reasons of the failures and then choose the 

appropriate remediational measures. 

 This bachelor thesis focuses on the most frequent failures of the brick frames. 

The introduction describes specific defects and failures, such as cracks, humidity 

in the structure or occurrence of biological factors. Next chapter concerns with possible 

diagnostic methods that are used to determine the current condition and failures of the brick 

structures. The end of the thesis pays attention to construction and technical research of the 

real structure in Ostrava – Marianske Hory and suggests a possible remediation of the most 

serious failures. 
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Seznam zkratek 

ČSN česká státní norma  

HI hydroizolace  

m hmotnost vzorku v přirozeném stavu  

md hmotnost vzorku vysušeného  

mw hmotnost vzorku plně nasyceného vodou  

w hmotnostní vlhkost vzorku  
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1  Úvod 

Již od pradávna člověk staví svá obydlí, buduje si domovy, stodoly jako ochranu své 

úrody, domácím zvířatům poskytuje úkryt ve formě stájí či chlívů. Vzhled domů, sídel, statků, 

použité materiály i účelnost se rozvíjely a stále rozvíjí s plynoucí dobou a vývojem lidstva. 

Můžeme tedy říci, že stavba je určitým nositelem lidské historie, vypovídá informace 

o jednotlivých generacích či o stavebních trendech.  

V dnešní době ztrácejí mnohé staré domy své využití, jsou nahrazovány novostavbami, 

které vyhovují nynějším požadavkům jak technickým, tak hygienickým. Lidé z chátrajících 

objektů odcházejí, domy se stávají nevyužitými a proces degradace je čím dál rychlejší. 

Nakonec domy poskytují útočiště usedlému prachu a náletovým rostlinám, hyzdí okolí krajiny 

a mnohdy jejich životní cyklus končí předčasnou demolicí. 

Samotná rekonstrukce je cestou nelehkou, vyžaduje píli, silnou vůli, cit potřebný 

k zachování původního rázu a v neposlední řadě hlavně dostatek financí. Člověk je 

při rekonstrukci omezen jednak použitými stavebními materiály, stavebními technologiemi, 

ale také určenou dispozicí, kterou může měnit jen do určité míry. 

Zdivo jako stavební materiál je pro své charakteristické vlastnosti využíváno zejména 

pro konstrukce namáhané tlakem a je tvořeno dvěma složkami - zdicími prvky a maltou. 

Přirozeným stárnutím a degradací stavebních materiálů dochází u zděných konstrukcí 

k vadám a poruchám. [1] 

Cílem bakalářské práce je seznámení s nejčastějšími poruchami zděných konstrukcí, 

možnostmi jejich vzniku, zhodnocení aktuálního stavu a v neposlední řadě také způsoby 

odstranění příčin a následně také poruch.  

Druhá polovina práce je zaměřena na stavebně technický průzkum reálného domu, 

sloužícího jako objekt občanské vybavenosti. Jsou zde zahrnuty provedená měření, 

laboratorní zkoušky, zhodnocení aktuálního stavu a návrh možné sanace. 
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2  Vady a poruchy zděných konstrukcí 

Zdivo jako stavební materiál je pro své charakteristické vlastnosti využíváno řadu let. 

Je používáno zejména pro konstrukce namáhané tlakem a je tvořeno dvěma 

složkami - zdicími prvky a maltou. Zdicím prvkem může být řada materiálů se zcela 

odlišnými vlastnostmi, z nichž nejčastěji používanými jsou cihla a kámen. Podle druhu 

staviva pak rozlišujeme zdivo cihelné, kamenné či smíšené. [1] 

Přirozeným stárnutím a degradací stavebních materiálů, použitím nekvalitního 

kusového staviva nebo malty, nadměrnou či nerovnoměrnou tloušťkou ložných a styčných 

spár, nedostatečnou vazbou zdicích prvků, případně vlivem dalších okolností (teplotní změny, 

vliv vlhkosti), dochází u zděných konstrukcí k vadám a poruchám. Poruchou konstrukce 

rozumíme změnu konstrukce oproti původnímu stavu. Může být vyvolána působícím 

zatížením nebo vlivy vzniklými v průběhu realizace či užívání. Vadou konstrukce je 

nedostatek způsobený chybným návrhem nebo provedením příp. nesprávným užíváním nebo 

zanedbanou údržbou. Vada nesnižuje míru spolehlivosti konstrukce. [1] 

Poruchy zděných konstrukcí můžeme podle projevu rozdělit na statické (vznik 

nadměrných deformací a přetvoření, ovlivňují lokálně nebo celkově statiku nosného systému) 

a nestatické (vytvořené spolupůsobením použitých materiálů a okolního prostředí, chemické 

a biologické vlivy, které zhoršují požadované vlastnosti konstrukce). [1] 

 2.1  Trhliny 

Trhlina je viditelným důsledkem překročení meze pevnosti daného materiálu 

při namáhání. Nemusí vždy znamenat vážné nebezpečí, na druhé straně však na nebezpečí 

upozorňuje. Mezi tzv. neškodné trhliny patří takové poruchy, které kazí pouze vzhled 

konstrukce a vznikají například při schnutí omítek, smršťováním betonu, rychlým odpařením 

pojidla v maltách. Závažnost a příčinu poruchy posuzujeme podle množství a lokace trhlin, 

podle jejich šířky a tvaru. Důležitým kritériem u návrhu sanace trhlin je také posouzení, zda 

se jedná o trhlinu aktivní (živou) nebo pasivní (uklidněnou). [1, 2] 

Z hlediska tří základních typů porušení můžeme i trhliny rozdělit na tahové, tlakové 

či smykové. Tahové trhliny jsou charakteristické svým rozevřením a téměř neporušenými 

okraji zdiva. Mohou vzniknout v důsledku použití nestejnorodého materiálu zděné 

konstrukce, náhlou změnou průřezu, či vlivem klimatických účinků – teplotou a vlhkostí.  
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Trhliny tlakové jsou při vzniku doprovázeny drcením materiálu a odlupováním omítky 

v místě porušení. Porušení tlakem se nejčastěji vyskytuje tam, kde je jeho koncentrace 

vysoká, např. v místě uložení trámů, překladů. Trhliny vzniklé smykovým namáháním jsou 

charakteristické posunem částí zdiva a zcela porušenými okraji zdiva v místě trhliny. [1, 2] 

 2.1.1  Příčiny vzniku trhlin 

Trhliny patří k nejčastějším projevům mechanického porušení zdiva. Důvodem může 

být nedostatečná únosnost, změna zatížení konstrukce, degradace a rozrušování zdiva, 

provedení neodborných zásahů.  

Při vzniku trhlin ve stěnách rozlišujeme dvě hlavní příčiny poruch. První z nich 

je nerovnoměrné sedání základu, které může být způsobeno těmito důvody [1]: 

a) Objekt nebyl založen v nezámrzné hloubce 

 Nezámrzná hloubka je taková hloubka pod povrchem rostlého terénu, při které 

nedochází k zamrzání základové půdy a vody v ní obsažené. V České republice je nezámrzná 

hloubka stanovena na 80 – 140 cm pod povrchem terénu, avšak záleží na druhu zeminy. 

Pokud je hloubka založení malá, dochází k zamrzání vody v základové půdě. Ta pak zvětšuje 

svůj objem, vzniklým tlakem nadzvedává základy stavby a dochází ke vzniku trhlin. 

b) Chybějící dělící spáry 

 Dělící spáry jsou důležité zejména u objektů založených na podloží, které vykazuje 

nestejnorodé vlastnosti, u částí objektů značně se lišících hmotností i u objektů s rozdílným 

zatížením, mezi novou přístavbou a původním, stávajícím objektem. 

c) Posunutí základové půdy 

 Příčinou může být podkopání základové spáry při neodborném provedení, chybně 

založený sousední objekt, použití nesoudržného zdiva v místě spodní stavby. V případě 

založení konstrukce ve svahu a na podloží, které tvoří převážně nepropustná vrstva, může 

dojít při prosáknutí srážkové vody na nepropustnou zeminu k jejímu uklouznutí. To má 

za následek vznik trhlin objektu. Za hrubou projekční chybu se považuje založení konstrukce 

na neúnosném nebo stlačitelném podloží. Důsledkem je pak nerovnoměrné nebo naopak 

nadměrné sednutí objektu a vznik statických poruch. Sanace takových poruch bývá velmi 
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technicky náročná, pracná a finančně nákladná. I chybějící prostorové ztužení objektu, jako 

jsou pozední věnce, může napáchat značné škody v podobě trhlin.  

 

 Druhou, avšak neméně významnou příčinou vzniklých trhlin je značné přetížení 

konstrukce. To se děje [1]: 

a) Přímým přetížením 

 Důvodem je nesprávné užívání objektu nebo změna v užívání, chybné provedení 

nástavby nebo adaptace. Trhliny v tomto případě vznikají až v určitém časovém odstupu, 

v okamžiku, kdy dojde k překročení meze únosnosti stavebního materiálu tvořícího nosný 

prvek.  

b) Nepřímým přetížením 

 Vlivem poklesu podpor – dochází k němu hlavně u objektů situovaných 

na poddolovaném území. 

 Vlivem dynamických účinků jako výsledek přirozené nebo technické 

seizmicity - seizmicita, vyvolaná přírodními jevy není v České republice běžná, naše území 

mají hodnoty seizmické intenzity velmi nízké. Problém mohou vyvolat zdroje technické 

seizmicity, jakými jsou stroje, silniční a železniční doprava, rázy těžkých mechanismů (lisy, 

beranidla, otřesy při odstřelech, buchary i kostelní zvony). Při šíření otřesů zeminou dochází 

ke zhutňování zeminy pod základy, ty posléze sedají a zdivo nad nimi se deformuje a trhá. [1] 

 Na poddolovaném území se často vyskytují dynamické účinky nazývané jako důlní 

otřesy, projevují se na zemském povrchu a mají také vliv na stavební objekty. 

 Trhliny vzniklé dynamickými účinky nemají jednoznačný průběh. Jsou nerovnoměrně 

rozptýleny po celém objektu. Projevují se nejprve jako vlasové trhliny v omítkách, poté 

dochází k opadávání částí omítek a ke vzniku dalších trhlin, např. v místě uložení stropních 

nosníků, překladů, v rozích otvorů, v místě kontaktu dvou stěn. [1] 

 Vlivem smrštění či dotvarování – smršťování vzniká bez působení napětí a je vyvoláno 

přestupem vody z malty do nejbližšího prostředí. Dotvarování závisí na napětí ve zdivu, 

dochází k postupné a dlouhodobé deformaci nastávající v důsledku trvalého zatížení. 
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 Teplotními vlivy – nejsou-li provedeny dilatační spáry, dochází k teplotnímu přetvoření 

a vzniku trhlin v obvodových nebo také v přilehlých vnitřních stěnách. [1] 

 2.2  Výskyt vlhkosti ve zdivu 

 Vlhkostí rozumíme vodu vázanou v pórech či kapilárách zemin, stavebních hmot 

i jiných pórovitých materiálů. [4] 

Jako vzdušnou vlhkost označujeme vodu obsaženou ve vzduchu. Za normálních 

podmínek je přirozená vlhkost obsažena v každé pevné látce, množství přijaté vlhkosti daným 

materiálem je pak závislé na velikosti jeho pórů, na vlhkosti prostředí a teplotě, v němž je 

prvek umístěn, u obvodových stěn je množství vlhkosti závislé i na světové straně, k níž je 

konstrukce orientována. [4] 

Pokud dojde ke zhoršení statické, estetické i tepelné funkce zdiva, k výkvětům solí nebo 

k výskytu a rozrůstání mikroorganismů, plísní a hub, jedná se o nadměrnou vlhkost zdiva, 

případně o kritickou vlhkost zdiva, při níž dochází k rozpadu a degradaci povrchu zdiva. [4] 

Projevem kritické vlhkosti mohou být tmavé mapy s výraznými konturami, nadouvání 

a odprýsknutí omítek, výskyt míst s porostem hub a plísní. Dlouhodobé pobývání v takto 

narušeném prostředí je nevyhovující jak z hlediska tepelné pohody, tak i z hlediska zdraví 

uživatelů. [4] 

 2.2.1  Zdroje zvýšené vlhkosti zdiva 

 Je několik způsobů, jak může pórovitá struktura stavebního materiálu přijmout vlhkost. 

Při pozdějším návrhu sanace takto porušené konstrukce je důležité určení příčiny a následné 

zamezení přístupu vlhkosti do konstrukce. 
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Obr. č. 1: Zdroje vlhkosti [1] 

 

Voda srážková 

 Tato voda se může vyskytovat ve formě dešťových srážek nebo v podobě tajícího sněhu 

při oblevě (na Obr. č. 1 označena jako A1). Přístupu srážkové vody do konstrukce primárně 

zamezuje vhodná nepropustná střešní krytina s klempířskými doplňky. [1] Při zastřešování je 

třeba dbát na výběr trvanlivého a kvalitního materiálu. Je nutné pravidelně kontrolovat detaily 

oplechování v místech napojení na svislou stěnu, zda nedochází usazení náletovou vegetací, 

popřípadě mechem v okapových žlabech a je tudíž zajištěn bezpečný odvod vody mimo 

objekt.  

 Srážková voda se může dostat na obvodové zdivo konstrukce nejen vlivem špatného 

řešení sklonu střechy či nedostatečného přesahu střechy, ale může být hnaná větrem přímo 

na fasádu (na Obr. č. 1 označena jako A2). [1] Do objektu může voda proniknout 

i komínovými průduchy (na Obr. č. 1 označena jako A4), které nejsou opatřeny ventilační 

hlavicí umožňující větrání a zároveň zabraňující vniku vody do průduchu. Další možností je, 

že se srážková voda odráží od tvrdých vystupujících prvků fasády, kterými jsou římsy, 

parapety a odstřikuje zpět na obvodové zdivo. Často dochází k odstřikování dešťové vody 

v soklové části obvodového zdiva (na Obr. č. 1 označeno jako A3), k němuž dochází ve výšce 

asi 0 - 0,5 metru nad terénem. 
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Voda vzlínající 

 Pronikání vody do konstrukce vlivem kapilární vzlínavosti umožňují póry obsažené 

ve stavebním materiálu (Obr. č. 2). Voda vzlíná z oblastí pod úrovní terénu do míst, kde je 

izolace poškozená nebo zcela chybí (na Obr. č. 1 označeno jako ,,B“). Míra zavlhání je 

závislá na několika jevech, a to jsou nasákavost základů a podterénního zdiva, vlastnostmi 

pojiv, kvalitou provedení a použitým materiálem izolace. [1] 

 

 

Obr. č. 2: Vzlínající vlhkost zdiva - mapy na omítkách [18] 

 

Voda kondenzační 

 Vyskytuje se v plynném skupenství, nejčastěji tam, kde je nefunkční nebo špatně 

navržené odvětrání (na Obr. č. 1 označena písmenem ,,C“) [1]. Při překročení rosného bodu 

pára obsažená ve vzduchu na stěnách zkondenzuje a proniká do stavební konstrukce. Ideálním 

místem pro vysrážení vody v interiéru i na fasádě objektu jsou místa tepelných mostů.  
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Voda z poškozených, netěsných prvků instalací 

 Projevem zvýšené vlhkosti může být náhlá havárie ústředního topení, kanalizace nebo 

jiné závady na rozvodech vody. Při haváriích je většinou problém rozpoznán brzy a je také 

ihned řešen. Může však dojít i k unikání vody v malém množství a to v případě netěsnosti 

šroubení [1]. 

 

Voda působící hydrostatickým tlakem  

 Tento zdroj vlhkosti souvisí s existencí a působením gravitace (na Obr. č. 1 označena 

písmenem ,,D“). Zejména v období výskytu zvýšeného množství vody dochází k jejímu 

vsáknutí do zeminy. Pohlcení vlhkosti zeminou však záleží na geologickém podloží. Pokud se 

pod povrchem nachází nepropustná zemina, voda se snaží uniknout do propustnější vrstvy. 

Tou zpravidla bývají místa s poškozenou hydroizolací spodní stavby. [1, 19, 20]  

 2.3  Vodorozpustné soli ve zdivu 

 Vodorozpustné soli představují vážnější hrozbu, jejich destruktivní vliv na materiály 

je zapříčiněn krystalizací a hydratací solí. Pokud jsou soli transportovány do pórů, trhlin 

a dutin, dochází díky odpařování vody ke větší koncentraci soli a k následné krystalizaci. 

Krystaly mohou nabývat na objemu a zcela vyplnit prostor dutiny. To vede ke vzniku tlaku 

na stěny pórů a později k rozrušení porézního materiálu. Mezi známé a nejškodlivější patří 

sírany, dusičnany a chloridy [3, 4].  

Důležitou charakteristikou u porézních materiálů není množství pórů, ale jejich velikost. 

Materiály s vyšším obsahem větších pórů k obsahu malých pórů jsou vůči působení solí 

odolnější, neboť u nich často nedojde k úplnému vyplnění krystalky solí.  

 Důsledkem působení vodorozpustných solí může být již výše zmíněná destrukce 

stavebních hmot, kdy dochází k tvorbě krystalů uvnitř materiálu. Projevem v praxi bývá 

odpadnutí vrstev nátěrů, omítkových vrstev nebo ztráta soudržnosti malt a cihlářských 

výrobků. Pokud ke krystalizaci dochází na povrchu porézního materiálu, to znamená, že se 

voda z hmot odpařuje pomalu, projevuje se tato skutečnost tvorbou výkvětů solí. Výkvěty 

narušují estetický vzhled stěn, fasád a zároveň upozorňují na podpovrchové zasolení (Obr. č. 

3). [4] 
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Obr. č. 3: Výkvěty solí na konstrukci [21] 

 

 2.4  Biokoroze zdiva 

 Důvodem častého výskytu biokoroze jsou zvlhlé konstrukce, změna v užívání prostorů, 

špatně provedené detaily střechy, okapů, parapetů. Může být spouštěčem velkého množství 

různých onemocnění včetně alergií a astmatu, a proto je primárně nutné odstranit zdroj 

vlhkosti a poté i biodegradační činitele z povrchu zdiva.  

 Mezi biokorozní činitele se řadí především bakterie, řasy, houby (plísně), lišejníky, 

vyšší rostliny i živočichové. Živé organismy potřebují k životu vhodné podmínky pro jejich 

růst i rozmnožování. Bakterie, řasy a houby rozrůstající se po povrchu ale také do struktury 

materiálu jsou nebezpečné tím, že v něm zadržují vlhkost, případně svým rozrůstáním 

vytvářejí tlaky uvnitř materiálu, což může vést k jeho rozrušování. Na málo udržovaných 

objektech se často můžeme setkat s výskytem keřů či stromů. Náletové vyšší rostliny 

se na takovýchto staveních uchytí a zdárně zde rostou za předpokladu vyvolání vážných 

poruch. Svými kořeny sice nemohou prorůst přímo do neporušené hmoty stavebního 

materiálu, avšak mohou vnikat do spár, trhlin, štěrbin. Vzniklé tlaky jsou důvodem poškození 

i dříve neporušených stavebních prvků. [16] 
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3  Vybrané diagnostické metody zděných konstrukcí 

 Zkušební metody rozdělujeme podle míry poškození posuzované konstrukce na metody 

nedestruktivní, semidestruktivní a destruktivní. 

 3.1  Nedestruktivní zkušební metody 

 Tyto metody vykazují zpravidla téměř nulový nebo minimální zásah do konstrukce. 

Podstatou nedestruktivních metod je prvotní seznámení se s konstrukcí, s jejími poruchami 

a vadami. Při zkoušení však nedochází k narušení použitelnosti konstrukce, ani ovlivnění 

schopnosti plnit požadovanou funkci.  

 Výhodou je tyto metody použít např. při průzkumu neznámé betonové konstrukce 

a k zjištění polohy, tvaru a množství výztuže v ní.  

 3.1.1  Vizuální prohlídka konstrukce 

 Řadí se mezi nejméně náročnou metodu, avšak velice důležitou. Na základě vizuální 

prohlídky je pak rozhodnuto o dalších postupech, případně o budoucím využití zkušebních 

metod. Je to okamžik, kdy se poprvé setkává pracovník provádějící diagnostiku stavby 

s konkrétní konstrukcí, je nutné všímat si nejen poruch, ale také okolností, např. způsob 

užívání stavby, druh zatížení jednotlivých prvků a v neposlední řadě i konstrukční provedení 

budovy, a proto je nutné, aby průzkum prováděl odborník s patřičným vzděláním a letitou 

praxí. U zděných staveb se jedná především o výskyt, průběh a šířku trhlin, vazbu zdiva a s ní 

spjaté drolení malty ve spárách, popřípadě narušení jednotlivých zdících prvků. Vizuální 

prohlídka nám také poskytne informace o tom, zda je stavba poškozena vlivem vlhkosti, ať už 

stávající nebo z minulých let.  

 3.1.2  Aktivita trhlin 

Jednou z nejběžnějších metod sledování rozvoje trhlin je osazení sádrových terčů. 

Princip spočívá v zachycení sebemenšího pohybu konstrukce. Na křehké sádrové destičce se 

pohyb projeví jako malá vlasová trhlinka, která může časem svoji šířku zvětšit. Terč se 

po osazení vždy pečlivě označí datem a jakákoli změna se bedlivě sleduje a zapisuje. Takto je 

možné aktivitu trhliny sledovat po dobu několika let, stejně tak můžeme určit i rychlost, 

s jakou k pohybům dochází, směr pohybu jednotlivých stěn a dopad na statiku konstrukce. 
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Dle zaměřených dat můžeme poté trhlinu prohlásit za aktivní nebo pasivní. Je však třeba 

zdůraznit, že se jedná o metodu méně přesnou a je tedy potřeba terč sledovat co nejdéle. 

Jestliže však během sledovaného období k pohybu a tedy k poškození destičky nedojde, 

znamená to, že konstrukce po určitou dobu nevykazovala žádný pohyb. Pokud provádíme 

měření dlouho dobu a terč zůstává stále neporušen, je možno označit trhlinu za pasivní. Její 

výskyt byl spojen s poruchami, které již proběhly a jejich příčiny se buď neprojevily anebo 

pominuly. Z hlediska statiky jsou tyto trhliny rozhodně méně nebezpečné než trhliny aktivní. 

Ty naopak vykazují stálý pohyb konstrukce a poukazují na poruchu, která může vést 

až k havarijnímu stavu. V tomto případě je třeba odborného posouzení a statického zajištění 

trhliny. [17]  

Osazení sádrových terčů na trhlinu 

 Sádrový terč o rozměrech 100 x 50 x 10 mm osazujeme na čisté a zdravé zdivo, které 

je zbaveno nečistot, prachu, omítkových vrstev a nesoudržných částí. Před instalací je nutné 

zdivo navlhčit pro zajištění dokonalého přilnutí k podkladu. Z husté sádry se kolmo na trhlinu 

špachtlí nanese terč o tloušťce 10-15 mm s přesahem 80-100 mm od trhliny na každou stranu. 

Podstatné je, aby byla destička zakotvena ke zdivu na obou stranách. Terč je označen 

identifikační značkou a vrypem data osazení. Je nutné jej pravidelně kontrolovat a zapisovat 

naměřené hodnoty šířky trhliny a stav destičky [6, 7]. 

 Pokud se jedná o měření prováděné v exteriéru, je možné použít obdélníková sklíčka 

o rozměrech 70 x 20 x 1 mm. Osazení sklíček se provádí podobným způsobem jako 

u sádrových destiček, rozdíl je v přípravě podkladu, neboť sklíčka se lepí epoxidovým 

lepidlem na čistý a suchý podklad. [9] 

 3.1.3  Měření šířky trhlin 

Příložná srovnávací karta 

 Jedná se o rychlý a jednoduchý způsob optického měření, kdy přikládáme srovnávací 

kartu kolmo na směr trhliny.  
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Měřící mikroskop, lupa 

 Opět se jedná o optickou metodu, je však přesnější než metoda předešlá. Měření se 

provádí kolmo na trhlinu. U jedné trhliny měříme minimálně tři různá místa, která jsme si 

předem označili. [6, 7] 

Příložný sázecí deformetr (Hollanův) 

 Postup měření šířky trhliny za pomocí příložného sázecího deformetru je následovný. 

Měřící terče jsou na konstrukci přilepeny lepidlem na bázi epoxidu tak, že jejich spojnice je 

kolmá na směr průběhu trhliny. Poté se do nich vkládají hroty rámu s úchylkoměrem, kdy 

jeden hrot je pevný a druhý pohyblivý. Vzdálenost, o jakou se tyto dva hroty posunou vůči 

sobě, je přenášena na úchylkoměr. Před začátkem měření je nutné kalibrovat měřenou délku 

za pomoci invarové tyče s velmi nízkou tepelnou roztažností (srovnávací etalon). Při měření 

je nutné zaznamenat teplotu povrchu konstrukce i okolního vzduchu přičemž přesnost 

výsledků zkoušky závisí na zvoleném měřidle. [6] 

Analogové, digitální úchylkoměry 

 Měření je založeno na podobném principu jako u měření příložným sázecím 

deformetrem s tím rozdílem, že na první trn se osadí indikátorové hodinky s přenosovou tyčí, 

která se pomocí stavěcího šroubu upne do druhého trnu. Pokud dojde ke změně šířky trhliny, 

můžeme tuto změnu odečíst na indikátorových hodinkách. [6] 

Strunový tenzometr 

 Tento typ měření se hodí zejména pro dlouhodobá měření stavebních objektů, neboť 

je zajištěna jeho dlouhodobá stálost a citlivost. Přístroj pracuje na principu změny vlastní 

frekvence kmitů ocelové struny, která je chráněna ocelovou trubičkou a napnuta mezi dvěma 

body. Vzdálenost mezi těmito body označuje měrnou délku tenzometru. Měřidlo je také 

vybaveno dvěma cívkami, z nichž jedna je rozkmitávací a druhá snímací. Při změně 

deformace stavebního objektu dochází ke změnám napětí struny i ke změně jejího vlastního 

kmitočtu. [8, 9] 

Odporový tenzometr 

 Odporová tenzometrie je velmi rozšířenou metodou, která je s úspěchem využívána 

především na konstrukce z homogenních materiálů, avšak s dostatečnými zkušenostmi 

je možno ji aplikovat na nejrůznější situace ve stavebnictví. Na trhu je nepřeberné množství 

odporových tenzometrů, vyrábějí se v různých typech a velikostech. Obecně se dělí do dvou 

skupin, kovové a polovodičové. [8] 
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 Odporový tenzometr pracuje na principu pasivního čidla, které měří mechanické 

prodloužení. V případě, že dojde k pohybu konstrukce a k následné změně prodloužení, 

tenzometr je převede na změny elektrického odporu. Tyto změny souvisejí s druhem 

použitého materiálu, z něhož je drát vyroben a tím pádem na jeho měrném elektrickém 

odporu, protože při zvětšení jeho délky dochází k zúžení jeho průřezu. [7] 

Využití endoskopu 

 Endoskopie je moderní metoda využívána pro průzkum těžce přístupných míst. Díky 

tomuto zařízení je umožněno sledovat množství, průběhy trhlin a celkový stav nedostupných 

částí v konstrukci. K využití jsou dostupné dva druhy endoskopů, rozdílností je umožnění 

pohybu inspekční sondy. Zatímco boroskop má pevnou inspekční sondu, která přenáší obraz 

na základě využití čoček, fibroskop umožňuje její ohebnost díky přenášení obrazu za pomoci 

svazku optických vláken. [6] 

 3.1.4  Metody zjišťování pevnosti v tlaku 

 Výstupem zkoušení tvrdoměrnou metodou je zjištění pevnosti zkoušených prvků 

v tlaku. Nejznámějšími a nejpoužívanějšími zařízeními vhodných pro diagnostiku zděných 

konstrukcí jsou Waitzmanův tvrdoměr a Schmidtovo kladívko (Schmidtův tvrdoměr).  

Waitzmanův tvrdoměr 

 Je ocelové razidlo sestávající se ze dvou ocelových kuliček o průměru 10 a 20 mm. 

Větší kulička zanechá otisk při úderu kladiva na povrchu vzorku, menší kulička zanechá otisk 

na etalonu (ocelová tyčinka), ten slouží k určení vzniklé síly. Po úderu kladiva do těla razníku 

se přejde k vyhodnocování zkoušky a změří se průměry obou vtisků. Z přiložené tabulky 

je odečtena pevnost v tlaku cihelného zdiva. Dnes se od této metody ustoupilo, mnohem 

používanější je metoda Schmidtova kladívka. [6, 9] 

Schmidtovo kladívko 

 Pro diagnostiku zděných konstrukcí byl vyvinut odrazový tvrdoměr typu LB. Oproti 

tvrdoměru typu L, používaného výhradně pro betonové konstrukce, je hlavní rozdíl znatelný 

už v průměru kuličky. Její kulová plocha je výrazně menší. Tvrdoměr typu L má navíc 

zakončení razníku ve tvaru čočky. Zařízení opět pracuje na principu odrazu. Kladívko 

umístěné v pouzdru je silou pružiny vymrštěno proti zkoušenému povrchu. Před zahájením 

zkoušky je nutné povrch cihly zabrousit a vyhladit od nerovností. Optimální počet zkoušek 

je stanoven na 8 - 10. Při zkoušení je třeba mít k dispozici kalibrační vztahy, které pro zdící 
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prvky nejsou normované a jsou pouze experimentálně vytvořeny zvlášť pro staré a nové cihly. 

Platným měřením je označováno takové měření, jehož hodnoty se od průměrné neliší o 20 %. 

Minimální stanovený počet zkoušek pro výpočet pevnosti v tlaku je 5. Tvrdoměrné metody 

jsou všeobecně vhodné pouze pro cihly plné pálené. [5, 6] 

 3.1.5  Metody zjišťování pevnosti malty ve spárách 

Schmidt PM 

 Je speciální kyvadlový model sloužící pro zkoušení prvků s malou pevností, zejména 

pro kontrolu pevnosti zdící malty. Jednotlivé modely odpovídají tvarem i velikostí kladívku, 

lze je použít jak ve vertikální tak i ve vodorovné poloze. Půlkruhová dráha je opisována 

úderníkem obsahující razník o průměru 8 mm. Úderník dopadá na povrch malty v ložné spáře, 

poté se odrazí. Pevnost malty se odvodí z velikosti odrazu. [6] 

 3.1.6  Metody ověření vlhkosti zdiva 

Termovizní měření 

 V diagnostice staveb je jedním ze sledovaných parametrů teplota, která nám 

charakterizuje fyzikální stav zkoumaného materiálu. Bezkontaktní přístroje k měření teplot 

využívají vlnové pásmo infračerveného záření. Pomocí škály barev je pak obraz vybarven 

do různých odstínů červené, žluté a modré, kdy modrá a fialová znamenají nejnižší naměřené 

teploty, oranžové a žluté teploty nejvyšší. Nejchladnější naměřená místa znamenají z pravidla 

velký problém, neboť je zde vysoké riziko tvorby plísní. Výstupem měření je graf 

i termovizní snímek. [15] 

 3.2  Semidestruktivní metody 

 Jsou takové metody, které částečně poškodí diagnostikovaný objekt. Řadí se zde mimo 

jiné především jádrové vývrty a odtrhové zkoušky. Zkušební místo pro provádění zkoušky 

je nutno volit tak, aby nebyla ohrožena únosnost a stabilita konstrukce.   

 3.2.1  Stanovení pevnosti cihelných prvků v tlaku 

 Ke stanovení pevnosti cihelných prvků v tlaku je vhodné použít jádrových vývrtů, které 

je nutné odebrat z posuzované konstrukce. Jádrové vývrty odebíráme proto, že ze zděných 
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staveb je velmi problematické vyjmout cihelný prvek pro stanovení pevnosti v tlaku 

nepoškozený. Z jádrových vývrtů lze po odběru vyřezat reprezentativní vzorky, které je dále 

možné testovat. Vývrty jsou prováděny vrtačkou s dutými válci na spodní straně osazenými 

diamantovými břity. Pro snazší manipulaci je vrtačka usazena v držáku, ten dovoluje svislé, 

vodorovné i případně šikmé vrtání. Jelikož při vrtání do konstrukce vzniká tření a vlivem tření 

i teplo, jsou břity vrtačky ochlazovány vodou. Hloubka vrtu závisí na účelu zkoušky. [9] 

  U zděných konstrukcí se v praxi nejčastěji používají vývrty o průměru 50 mm, je však 

efektivnější provést vývrt o průměru 75 mm do vazáku přes celou délku cihly. Z takového 

vývrtu můžeme vyřezat těleso rozměrů 50 x 50 x 290 mm a provést na něm zkoušku pevnosti 

v tlaku za ohybu. Z rozlomeného tělesa vyřežeme několik pravidelných krychlí o rozměrech 

hran 50 mm, ty pak zatěžujeme na tlak. Je však důležité zachovat směr zatížení odebraného 

vzorku se směrem zatížení v konstrukci. U vzorků odebraných z povrchu konstrukce je třeba 

počítat s případnou degradací prvků (zmrazovací cykly, vlhkost). [6] 

 3.2.2  Metody zjišťování pevnosti malty ve spárách 

Vnikající metoda 

 Jednou z metod zjišťování pevností malty ve spárách je vnikající metoda, od které se 

dnes už opustilo vzhledem k výraznému ovlivnění lidskou chybou. Rozhodujícím parametrem 

této metody byla tloušťka ložné spáry, ta u starších konstrukcí činila do 15 mm. Principem 

metody bylo vtlačování válcového tělíska o průměru 4 mm s ryskami po 5 - ti mm. Energie, 

s jakou bylo těleso vtlačováno do maltového lože, odpovídala úderu kladiva o hmotnosti 1 kg 

ze vzdálenosti 100 mm. [7, 9] 

Metoda lokálního porušení 

 Je metodou v praxi nejvíce používanou, přístrojem je speciálně upravená Kučerova 

vrtačka. Princip měření spočívá ve vrtání tenkých otvorů do zkoušeného materiálu 

za předpokladu vrtného odporu. Celý systém úpravy vrtačky je založen na udržení konstantní 

rychlosti posunu vrtáku za konstantních otáček, čehož lze dosáhnout kontinuálním měřením 

potřebné síly. Dle zkoušeného materiálu lze manuálně nastavit počet otáček i rychlost posunu 

vrtáku. Hodnota měřené síly je závislá na vlastnostech materiálu, to znamená, je-li 

ve zkoušeném materiálu narušená část (trhlina, zvětralá část, dutina), je hodnota měřené síly 

menší. [14] 



 

17 
 

 Před započetím zkoušky je potřebné očistit zdivo od povrchových nečistot a ložnou 

spáru proškrábnout do hloubky min. 20 mm od líce zdiva. Zkoušené místo by nemělo být blíž 

k styčné spáře než 50 mm. Na vrtačce se nastaví stupeň podle vrtaného materiálu (1 – malty, 

2 – cihly). Po vyvrtání otvoru změříme jeho hloubku posuvným měřidlem, ta se pomocí 

přiložených tabulek převede na pevnost v tlaku zkoušeného materiálu. Pokud se průměr ze tří 

hodnot liší více jak o 30 %, je měření prohlášeno za neplatné. [6] 

 3.2.3  Stanovení vlhkosti zdiva 

 Vlhkost zdiva můžeme ověřit opět s pomocí jádrových vývrtů. Po provedení odběru je 

nutné vývrt ponechat v původní konstrukci po dobu nejméně 24 hodin, neboť při vrtání 

dochází ke vzniku tepla vlivem tření a dochází tak k ovlivnění výsledků vlhkosti. Aby 

nedocházelo k vysychání vývrtu, je doporučeno prořezanou část na vnějším povrchu utěsnit 

souvislou vrstvou silikonu. Po dobu jednoho dne dochází k vyrovnávání vlhkosti vzorku, 

po uplynulé době je možné vzorek vylomit a odstranit z něj silikon. Po vyjmutí vzorku 

z konstrukce je nutné ho umístit do suché, dobře uzavíratelné nádoby a odveze se 

do laboratoře, kde se zváží nádoba i se vzorkem, poté se vzorek vloží do sušárny s konstantní 

teplotou 105 °C a po vysušení se opět zváží. Nesmíme zapomenout na odečtení hmotnosti 

prázdné nádoby. Výsledná vlhkost se stanoví jako podíl hmotnosti vody k vysušenému 

vzorku, výsledek je zaznamenán v procentech. [6] 

 3.2.4  Stanovení napjatosti ve zdivu 

 Metoda slouží ke stanovení lokální napjatosti zdiva a provádí se za pomocí plochých 

lisů. Prvním krokem je volba místa, ve kterém chceme určit lokální napjatost. Takovýmto 

místem je ložná spára zdiva. Nyní osadíme souměrně přes spáru zdiva měřící terče a na ně 

sázecí deformetry, ty budou spáru křižovat v kolmém směru. Provede se první čtení 

na číselníkových indikátorech a poté se malta ze sledované spáry vyvrtá. Spáru vyčistíme 

a znovu provedeme čtení na deformetru. Do spáry vložíme tenký plochý lis, který se 

vypodloží plechy. Do lisu je vháněn hydraulický olej do té doby, než na deformetru nastanou 

stejné hodnoty jako u prvního čtení a docílí se tak původního napětí ve zdivu.  

 Jestliže jsou stejným způsobem osazeny dva tenké lisy nad sebou, můžeme 

z naměřených hodnot přetvoření stanovit modul přetvárnosti a poté i pevnost v tlaku zdiva 

mezi lisy. [9] 
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 3.3  Destruktivní metody 

 U destruktivních metod dochází k trvalému, nevratnému poškození zkoušeného vzorku. 

Je tedy třeba při průzkumu stavby pečlivě zvážit všechny možnosti zkoušení, ujasnit 

si postupy odběru vzorků a vybrat metody, které při diagnostice chceme použít. Je nejlepší, 

začít od metod nedestruktivních a semidestruktivních, pokud nám ani ty nepřinesou námi 

požadované výsledky, je třeba použít metody destruktivní. Ačkoli se dá říci, že použití 

a testování vzorků touto metodou je jednorázové, výsledky nám dávají přesný výkaz 

materiálových vlastností.  

 Pravdou je, že přímo na stavbě se s tímto druhem zkoušení nesetkáme, neboť vyžaduje 

speciální stroje a zařízení. Využití najdeme hlavně v laboratořích nebo specializovaných 

pracovištích, které jsou svým prostorem uzpůsobeny pro hodnocení materiálových vlastností 

i u většího počtu vzorků.    
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4  Experimentální část – stavebně technický průzkum vybraných 

konstrukcí u reálné budovy 

 4.1  Popis vybraného objektu 

 Objekt jsem si vybrala na základě jeho snadné dostupnosti vzhledem k mému bydlišti. 

Dům se nachází v Ostravě, v městské části Mariánské Hory a Hulváky, na křižovatce ulic 

Kralická a Boleslavova. Domek je tedy lemován ze dvou stran komunikací, která však není 

příliš frekventovaná. Popisovaný objekt je součástí původní zástavby rodinných domků poblíž 

Smetanova sadu.  

Vlastníkem stavby je městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, přičemž současní 

nájemníci objekt provozují zhruba 1 rok. V blízké době však plánují nemovitost odkoupit 

a zahájit její rekonstrukci. Stáří objektu není přesně určeno, avšak podle odhadu byl dům 

postaven na přelomu 19. a 20. století.  

 Jedná se o původně menší zděnou jednopodlažní stavbu s půdním prostorem 

zastřešeným dřevěným sedlovým krovem s možností vestavby, s plechovou krytinou. Novější 

přístavby jsou také zděné, avšak jsou zakončeny plochými střechami se svodem do okapů. 

Stropy jsou tvořeny dřevěnou trámovou konstrukcí s rovným podhledem, okna jsou dřevěná 

zdvojená-vyklápěcí, dveře jsou plné dřevěné. Vnitřní omítky jsou vápenné, stejně tak i fasáda. 

Objekt je vytápěn ústředním topením pomocí plynového kotle, kanalizace je svedena do řadu 

laptol.  

Původní stavba je částečně podsklepena, základová konstrukce je betonová 

s prokládáním kamenem. Budova i s přístavbami slouží jako budova občanské vybavenosti 

za účelem provozování jídelny včetně přípravy pokrmů. Stejně tak byl objekt využíván 

i v minulosti, od roku 1969 sloužil jako školní jídelna.  

Technický stav nemovitosti splňuje hygienické požadavky, před deseti lety byly 

obnoveny rozvody vody a elektřiny. V dřívějších dobách došlo také k zatékání vody přes 

krytinu na krov, avšak tato závada již byla odstraněna. 

Pro snazší orientaci jsem zde uvedla půdorys prvního podlaží (Obr. č. 4), ve kterém jsou 

vyznačeny tloušťky nosných stěn a schematický obrázek půdorysu (Obr. č. 5). 
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Obr. č. 4: Půdorys objektu, tloušťka stěn 

 Původní a přistavěné objekty lze od sebe zvenčí snadno rozeznat nejen podle typu 

střech, ale také podle vzhledu fasády. Na původním domku je na bočních stranách patrné 

zdobení fasády v podobě pásové bosáže, okna mají prostý obdélníkový tvar. 

Nepřehlédnutelným rozdílem je již zmíněná sedlová střecha, která je na čelních stranách 

zakončena zdobenými dvoustupňovými štíty, v nichž se nachází opět jednoduché obdélníkové 

okno osvětlující půdní prostory. Jednotlivé stupně štítu odděluje výrazná římsa. Oba štíty jsou 

zakončeny typickým oválem se závitnicemi [24]. Na základě těchto popsaných prvků bych 

odhadla stavební sloh jako neoklasicismus. 

 Přistavěné objekty již nezdobí pásová bosáž, jsou zde použita tvarově i materiálově 

stejná okna jako v původní stavbě, zastřešení je provedeno plochou střechou s odtokem 

do okapů. Součástí ploché střechy je atika, která je na mnoha místech značně poškozena. Celý 

pozemek je obehnán obyčejným železným plotem založeným na betonové zídce, v rozích je 

plot vždy zakončen zděným rohovým sloupkem. Kolem domu se nachází vzrostlé listnaté 

stromy, které degradují samotnou stavbu i plot svými kořeny, také však vytváří a udržují 
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nadměrné vlhko, které poskytuje vhodné domácí prostředí plísním, mechům a jiným 

biologickým činitelům. 

 

Obr. č. 5: Schematický nákres půdorysu objektu [33] 

 

 4.2  Objevené vady a poruchy v závislosti na provedeném stavebně-technickém 

  průzkumu 

 4.2.1  Trhliny 

 Nejčastější poruchou vyskytující se na zkoumaném objektu jsou trhliny. Vyskytují se 

jak na budově jídelny, tak i na okolních konstrukcích jakými jsou rohové zděné sloupky 

a betonové základy železného plotu ohraničujících pozemek.   

 Již při zběžném prohlédnutí domu z exteriéru je možné všimnout si velkého množství 

trhlin, které jsou navíc zvýrazněny bílou hmotou. Je to pozůstatek neurčitého starého tmelu, 

který zde aplikovali bývalí nájemníci objektu. Nejspíš se snažili o utěsnění trhlin, avšak nebyl 

použit správný materiál ani vhodný technologický postup. Trhliny se nejčastěji vyskytují 

v oblastech mezi původním domem a přistavěnými konstrukcemi, z tohoto usuzuji, že 

hlavními důvody vzniku trhlin je rozdílné sedání objektů a chybné napojení přístaveb 

na původní objekt. Realizace dilatačních spár mezi přístavbou a původním objektem by byla 

vhodným opatřením, které by zamezilo vzniku trhlin vlivem rozdílného sedání. 
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Obr. č. 6: Trhlina patrná za svodem - hranice mezi původní budovou a přístavbou 

(Severozápadní pohled) 

 

 Na obrázcích (Obr. č. 6, Obr. č. 7) je kromě trhlin patrné chybné provedení 

klempířských prací. Vlivem toho dochází k přímému kontaktu srážkové vody a zdiva, které 

mělo být chráněno oplechováním atiky. S příchodem mrazů v zimních obdobích pak dojde 

k zamrznutí vniklé vody v pórech materiálu, následuje rychlý nárůst objemu a vznik dalších 

trhlin, popřípadě odpadnutí vrstev omítky a rozlomení stavebního prvku – cihly. 

 Na obrázku (Obr. č. 7) je dále možné povšimnout si černých skvrn vyskytujících se 

na venkovní omítce kolem ventilátoru z kuchyně. Může se jednat o biologické činitele, místo 

výskytu je teplé a vlhké, vytváří tak ideální prostředí pro život mikroorganismů. Ve spodní 

části budovy, asi do jednoho metru nad terénem, můžeme vidět výrazné mapy na omítce, 

místy dochází i k odlupování omítkových vrstev. Jedná se o vzlínající vlhkost z podzákladí 

a z okolního terénu, která do objektu vniká díky nevyhovující nebo zcela chybějící 

hydroizolaci. 
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Obr. č. 7: Trhlina – nalevo od trhliny původní dům, napravo přístavba (Jihovýchodní pohled) 

 

 Trhliny se dále nacházejí na přistavěných objektech v rozích pod parapety nebo trhlina 

prochází směrem dolů od středu parapetu okna až po soklový obklad včetně (Obr. č. 8). 

Příčinou může být založení přistavěných objektů v nezámrzné hloubce, kdy dochází 

k promrzání základů a následnému zvětšení jejich objemu. V levém dolním rohu objektu 

(Obr. č. 9) je viditelné místo potažené zeleným porostem sinic a řas, poblíž něj jsou dvě 

výrazné trhliny, jedna příčná a druhá svislá. Příčinou vzniku těchto trhlin může být značné 

podmáčení rohu základů objektu a tudíž i nerovnoměrné sedání. Důvodem vzniku rohových 

trhlin u okenních parapetů, táhnoucích se směrem dolů, může být přetížení meziokenních 

pilířů. V těchto místech se nachází kuchyně, jejíž hmotné zařízení je pravděpodobně onou 

přítěží stavební konstrukce. Není však jisté, zda všechny trhliny, viditelné na obrázku (Obr. č. 

9), procházejí stavebními prvky zdiva – cihlou, maltovou spárou, nebo jen omítkovou 

vrstvou. Podrobnější informace bychom zjistili po odstranění omítky v postižených místech 

objektu. [2, 3] 
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Obr. č. 8: Trhliny procházející od rohu parapetu (vlevo), trhlina procházející pod středem 

okna směrem dolů (vpravo) 

 

 

Obr. č. 9: Severozápadní pohled - přístavba 
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 Také v interiéru si můžeme povšimnout hned několika prasklin. V původním objektu, 

v místnosti sloužící jako jídelna, dochází k nadouvání podlahy, to se projevuje viditelným 

skladem linolea v místě poruchy (Obr. č. 10). Lze zde poznat také nerovnost povrchu 

při došlapu. Pravděpodobně je závada způsobena kořeny vzrostlého stromu, jež prorůstají 

do oblasti podzákladí, kde nepříznivě působí na celkový stav konstrukce. Strom se nachází 

v těsné blízkosti objektu. 

 

 

Obr. č. 10: Puklina a nadouvání podlahy vlivem kořenů stromu 

 

 Trhlina viditelná na obrázku (Obr. č. 11) je velmi výrazná při pohledu z exteriéru, tak 

i při pohledu z interiéru místnosti (Obr. č. 12), sloužící dnes jako sklad věcí různého druhu. 

Prostupuje zdivem od horního rohu okna až po římsu, kde je patrná značná destrukce vlivem 

zatékání dešťové vody. S velkou pravděpodobností se bude jednat o aktivní trhlinu, neboť tato 

místnost je zhruba rok po výmalbě. Její pohyb by se však dal monitorovat pomocí sádrových 

destiček, či analogovými úchylkoměry. [7] 
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Obr. č. 11: Tahová trhlina (Jihozápadní pohled) 

 

 

Obr. č. 12: Tahová trhlina - interiér 

 Výskyt trhlin v případě popisovaného domu je velmi četný. Ve většině případů jsou tyto 

poruchy zapříčiněny rozdílným sedáním objektů původních a přistavěných, popřípadě 

přitížením částí objektu. Závažnost poruch by závisela na statickém posouzení. 
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Analýza trhlin, měření šířky trhlin srovnávací kartou 

 V závislosti na stavebně technickém průzkumu byly změřeny šířky vybraných trhlin, 

místa jsou označena na schématech. Jelikož byly v dřívějších dobách trhliny neodborně 

zatmeleny, měřila jsem trhliny, u kterých tmel nebyl, popřípadě ty, u kterých šel snadno 

odstranit. Jelikož vlastníkem objektu je nyní městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, 

nemohlo dojít k oklepu omítky, trhliny tedy byly měřeny v nejširším místě a srovnávací karta 

byla přikládána na omítkovou vrstvu. K měření došlo hlavně u přistavěných částí objektu, 

především na rozhraní objektu původního a přistavěného. Mezi měřené trhliny patřila také ta, 

kterou jsem v této kapitole označila za aktivní. 

 Na schematických obrázcích bočních pohledů na budovu jsou vždy červeně zaznačeny 

procházející trhliny, zelené šipky pak určují směr jejich působení. Modrým kolečkem jsou 

zaznačena místa, ve kterých bylo prováděno měření šířky trhliny (Obr. č. 13). 

 

Obr. č. 13: Zaznačené trhliny (SV pohled) 
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Obr. č. 14: Měření šířky trhliny srovnávací kartou 

 

 Při zápisu výsledků z vizuální prohlídky domu jsem psala, že není jisté, zda všechny 

trhliny procházejí zdivem nebo pouze omítkou. Tato trhlina procházející dolů od středu 

parapetu okna na přístavbě až po soklovou omítku včetně byla změřena v místě, kde můžeme 

s jistotou prohlásit, že prochází i kusovými prvky zdiva (Obr. č. 14). Jedná se tedy o závažnou 

trhlinu, která by měla být důkladně a odborně sanována. 

 Další měření bylo prováděno na hranici mezi původním objektem a přístavbou (Obr. č. 

15). Tato trhlina byla měřena v místě dostupnosti, tzn., kde nebyla neodborně zapravena 

(místo měření označeno modrým kolečkem). Dosahovala šířky 4,5 mm (Obr. č. 16). 
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Obr. č. 15: Místo výskytu trhliny a směr jejího působení (JV pohled) 

 

Obr. č. 16: Šířka trhliny mezi přístavbou a původním objektem 

 

 Tato trhlina dosahuje největší šířky v horní části objektu, kde jsou tahové síly největší. 

Směrem k soklové omítce se šířka trhliny zužuje, soklovou omítkou trhlina neprochází.  

 Poslední, nejzávažnější trhlinou je trhlina aktivní, procházející opět mezi původním 

objektem a přístavbou (Obr. č. 17). Stejně jako je tomu u předchozí měřené trhliny, i tato 
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trhlina dosahuje největších šířek v horní části zdiva, zatím co směrem dolů k soklu se šířka 

trhliny zužuje, až postupně zaniká. 

 

Obr. č. 17: Zaznačení trhliny, směr působení (JZ pohled) 

 

 

Obr. č. 18: Šířka aktivní trhliny 
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  Šířka aktivní trhliny se pohybuje okolo 2,8 cm, její aktivita se projevuje taktéž 

na vnitřní straně objektu vlasovou prasklinou v omítce (Obr. č. 18). 

 Poslední místo nálezu poměrně široké trhliny je zaznačeno na obrázku (Obr. č. 19). Tato 

trhlina však nebyla měřena z důvodu obtížné dostupnosti. Schematicky je však zaznačen směr 

jejího šíření. 

 

Obr. č. 19: Místo výskytu trhliny (SZ pohled) 

 

 4.2.2  Vlhkost a s ní související poruchy 

 Vlhkost pronikající do budovy patří k nejvíce zatěžujícím faktorům. Její účinek 

na konstrukci je velmi často podceňován a příčiny výskytu vlhkosti zanedbávány. Proto 

dochází k jejímu výskytu nejen u starých a zchátralých budov, ale i u novostaveb, vlivem 

nekázně v dodržování technologických postupů a materiálů. [11] 

 Na popisovaném domě se můžeme setkat s různými typy vlhkostí, respektive s různými 

původy a příčinami vyskytujícího se vlhka. Při první obchůzce objektu si můžeme 

povšimnout vlhkostních map, které se od původní barvy omítky liší především rozdílem 

v sytosti odstínu. Mapy jsou pozorovatelné v blízkosti obkladového soklu, častější 

a výraznější jsou pak v těsné blízkosti římsy a atiky. V některých místech dochází nejen 

k odpadnutí omítek, ale také k destrukci cihelných prvků vlivem zmrazovacích cyklů 

v zimních obdobích. Častou příčinou vyskytující se vlhkosti v oblasti atiky a v místech římsy 

jsou nevyhovující děravé okapy (Obr. č. 22), které jsou místy zanesené mechovým porostem, 

dále chybným oplechováním atiky a zanedbanou údržbou střechy a okapových žlabů. 
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Možným důvodem poruchy zobrazené na obrázku (Obr. č. 20) je netěsnost v oblasti 

střechy - nevyhovující, chybně zhotovená střešní izolace. 

 

 

Obr. č. 20: Vliv zatékání srážkové vody na destrukci římsy 

 

 Netěsnost v oblasti ukončení atiky je možné vidět na obrázku (Obr. č. 21, Obr. č. 22). 

Opět jsou zde patrné vlhkostní mapy, jejichž původem je srážková voda stékající i hnaná 

větrem. Těsně pod oplechováním je dobře vidět bujný růst živých organismů, mechů 

a lišejníků, které dále degradují náchylnější vlhké zdivo. 
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Obr. č. 21: Detail ukončení atiky 

 

 

Obr. č. 22: Detail děravého okapu - nekvalitní oprava díry 

 

 Dalším způsobem šíření vlhkosti v objektu je kapilární vzlínání vody z podloží. Voda 

k šíření využívá mikroskopických trhlin a kapilár v materiálu, je tak transportována nahoru 

do zdiva. U vzlínající vlhkosti se však do zdiva nedostává jen voda, ale také soli obsažené 

v zemině. Ty se ve vodě rozpouštějí, spolu s ní proniknou do zdiva, kde se uloží do pórů 

materiálu. Na povrchu zdiva pak vlivem odpařování vody soli vykrystalizují a rozrušují tak 

strukturu nátěrů, omítek i zdiva (Obr. č. 23). [11] 
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Obr. č. 23: Vzlínající vlhkost a salinita zdiva 

 

 Šíření vzlínající vlhkosti do objektu zabráníme vloženou hydroizolací. Jako u všech 

stavebních prací však velmi záleží na kvalitě provedení, dodržení technologické kázně 

a na volbě vhodného izolačního materiálu. Příčinou výskytu vzlínající vlhkosti u tohoto 

objektu může být poškozená, již nevyhovující nebo zcela chybějící hydroizolace. Tato 

skutečnost se projevuje porušením soudržnosti soklové omítky a zdiva (Obr. č. 24). 

 

Obr. č. 24: Porušení soudržnosti omítkových vrstev - soklová omítka 

 

 Na některých místech dochází k odpadnutí nesoudržné břizolitové omítky (Obr. č. 25), 

při poklepu omítka odpadává samovolně i v okolí poklepu a zcela se drolí. Nejhorší lokací 

poruchy soudržnosti omítky a zdiva je jihovýchodní strana objektu, kde dochází k úplnému 
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odhalení zdících prvků – pálených cihel (Obr. č. 26). Takovéto zdivo je velmi náchylné 

k dalším destrukcím vlivem okolního prostředí, jako jsou mrazové cykly, napadení 

biologickými činiteli, zvětrávání. 

 

 

Obr. č. 25: Odpadnutí vnějších omítkových vrstev 

 

 

Obr. č. 26: Odpadnutí omítky, odhalení zdiva 
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Sklep 

 Již v popisu budovy jsem zmínila, že dům je částečně podsklepen, avšak tento prostor 

není vůbec využíván. Možná právě proto patří k nejkritičtějšímu místu celého objektu, co se 

týče výskytu vlhkosti. Přístup do sklepa je umožněn sestupem po příkrém schodišti, kde si již 

můžeme všimnout rostoucích plísní na stěnách (Obr. č. 27). Již při vstupu ucítíme zvýšenou 

vzdušnou vlhkost a zvlášť rozpoznatelný zatuchlý zápach nevětraných prostor. Vhodným 

prostředím pro růst těchto mikroskopických hub jsou obvykle celoročně vlhké zdi. 

K rozmnožování jim stačí teplota okolo 10 °C. Tyto sklepní prostory jsou pro růst 

a rozmnožování plísní zcela ideální, neboť je zde vysoká koncentrace vlhkosti, prostory 

nejsou vytápěny, ale ani dostatečně odvětrávány. [13, 23] 

 V rohu nalevo od schodiště je umístěn vybírací otvor komínu, který však není 

v provozu. Může ale být jednou z příčin zvýšené vlhkosti, neboť není zastřešen. Srážková 

voda se tedy dostane přes komínový průduch dovnitř a místem, kde se tato skutečnost projeví 

nejvíce, je samozřejmě nejnižší bod komína - půdice, která končí ve sklepních prostorech 

(Obr. č. 28) [22]. Projev vlhkosti není jen na zdech, mapy se vyskytují také na betonové 

podlaze v blízkosti vybíracího otvoru (Obr. č. 29). Do budoucna by bylo vhodné komín 

zastřešit a pozorovat, jestli se stav vlhkosti v okolí vybíracího otvoru sníží.  

 

 

Obr. č. 27: Pravděpodobně bílá vatová plíseň na zdech sklepa 
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Obr. č. 28: Vybírací otvor nevyužívaného komínu (zaznamenání místa odběru vzorků) 

 

 Další možnou příčinou zvýšené vlhkosti je skutečnost, že sklepem probíhají trubky 

vedoucí teplou vodu (Obr. č. 30). Potrubí má vlivem proudící vody mnohem vyšší 

povrchovou teplotu než okolní vzduch, proto dojde k vysrážení vlhkosti na povrchu 

teplovodu. Zkondenzovaná voda pak kape na podlahu pod potrubím. [10] 
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Obr. č. 29: Vlhkost podlahy sklepu 

 

 

Obr. č. 30: Potrubí 

 

 Dalším důkazem svědčícím o prostředí s vysokou koncentrací vlhka je koroze kovových 

materiálů. Vlivem elektrochemické reakce dochází k samovolnému rozrušování, 

znehodnocení materiálu a nakonec k úplnému rozpadu celistvosti, což je možné vidět 

na obrázku (Obr. č. 31). [7, 9] 
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Obr. č. 31: Degradace železných dveří vlivem laminární koroze 

 

 Vlivem zasolení zdiva dochází k tvorbě map na omítkách, jež ztratily soudržnost se 

zdivem z příčiny kapilárního vzlínání vlhkosti (Obr. č. 32). Pomocí vzlínající vlhkosti dochází 

k transportu vodorozpustných solí do stavebních konstrukcí, zejména se jedná o sodné, 

draselné, vápenné, amonné kationty nebo také o síranové, dusičnanové a chloridové anionty. 

Jak už jsem zmínila, vlhké zdivo je vhodným prostředím pro život mikroorganismů (Obr. č. 

33). 
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Obr. č. 32: Vzlínající vlhkost ve sklepním prostoru 

 

 

Obr. č. 33: Detail zdiva napadeného pravděpodobně plísní 

 

Stanovení obsahu vodorozpustných solí v odebraných vzorcích 

 Po vizuálním průzkumu sklepu byly odebrány dva vzorky - cihla ze stěny v blízkosti 

vybíracího otvoru komínu a z protější stěny byla odebrána část vápenné omítky, na obou byly 

zjišťovány přítomnosti solí. Pro aplikaci chemické metody byla odebrána část cihly z výšky 

1 m nad podlahou sklepa. 
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Postup práce: 

 Z obou vzorků byla odebrána malá část, která byla podrcena na jemný prášek. 5 g jemně 

drcených vzorků byly umístěny do kádinky, zde se smíchaly s 50 ml destilované vody a poté 

byly oba vzorky postupně zfiltrovány. Pro stanovení jednotlivých iontů byly použity vždy 

2 ml filtrátu ve zkumavce a 1 ml příslušného činidla. Pro prokázání amonných iontů bylo 

použito Nesslerovo činidlo, které podle obsahu amonných iontů zapříčiní zabarvení roztoku 

do oranžova, v případě větších koncentrací vzniká žlutohnědá sraženina. Důkazem 

přítomnosti síranových aniontů dochází k tvorbě bílé sraženiny vlivem přidání roztoku 

chloridu barnatého. Chloridové anionty lze dokázat přídavkem dusičnanu stříbrného, díky 

kterému vznikne bílá sraženina. Přítomnost dusičnanových aniontů dokáže roztok 

difenylamin v koncentrované kyselině sírové, důkazem je prstenec modrého zbarvení. [12] 

 Důkazy jednotlivých solí přítomných u cihelného prvku byly prokazatelně slabší než 

důkazy solí obsažených v omítce. V cihelném vzorku se v minimálním zastoupení nacházely 

jak dusičnanové tak i síranové anionty, obsah chloridů nebyl vůbec prokázán a amonné ionty 

byly prokázány sraženinou slabě oranžového zabarvení (Obr. č. 34). 

 

Obr. č. 34: Důkaz přítomnosti amonných iontů v cihelném výluhu 

 

 U obou vzorků byla aplikována také rychlá metoda pomocí testovacích proužků 

Quantofix, které byly namočeny do výluhů, následně byla dle barevné stupnice odečtena 

hodnota obsahu vodorozpustných solí v jednotlivých vzorcích. Výsledek této metody se příliš 

nelišil od titrační metody, opět se projevila minimální přítomnost dusičnanových a síranových 

aniontů (Obr. č. 35).  
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Obr. č. 35: Důkaz přítomnosti solí v cihelném vzorku pomocí testovacích proužků (zleva: 

chloridy, sírany, dusičnany) 

 

 Stejnými metodami a postupy byla ověřována přítomnost vodorozpustných solí 

ve vzorku z omítky. Důkazem přítomnosti jednotlivých solí byly poměrně syté odstíny 

sraženin jednotlivých roztoků. Podle výsledků filtrační metody můžeme s jistotou potvrdit 

velké množství síranových aniontů stejně tak i přítomnost dusičnanových aniontů (Obr. č. 36), 

slaběji jsou v omítce zastoupeny amonné ionty, o něco výraznější je pak bílá sraženina 

prokazující přítomnost chloridových aniontů.   

 

 

Obr. č. 36: Důkaz přítomnosti dusičnanových aniontů v omítce 

 

 Pro srovnání je možno na následujícím obrázku vidět přítomnosti síranových aniontů 

v omítce a v cihelném prvku, přičemž bílá sraženina je daleko výraznější u vzorku omítky 

(Obr. č. 37).  
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Obr. č. 37: Srovnání přítomnosti síranových aniontů v omítce (vlevo) a v cihelném prvku 

(vpravo) 

 

 Na vzorku cihly i omítky bylo také stanoveno pH výluhu, které se pohybovalo zhruba 

okolo stupně neutrality, pH výluhu cihelného prvku bylo rovno 6,842 – mírně kyselé, pH 

výluhu omítky činilo 7,315 – mírně zásadité.  

 Původem vysokého obsahu síranových aniontů v cihelném prvku může být místo 

odběru, neboť zde v blízkosti procházel komínový průduch zakončený půdicí [29]. Popel, 

vzniklý spalováním uhlí síru obsahuje, a jestliže docházelo k dlouhodobému zatékání 

srážkové vody do oblasti komína, síranové anionty se pravděpodobně vyluhovaly a nasákly 

do zdiva. 

Rentgenová fluorescenční spektrometrie 

 Je prováděna pomocí fluorescenčního spektrometru, jedná se o zcela nedestruktivní 

analýzu chemických prvků v pevných i v kapalných materiálech. Přístroj nám tedy dokáže 

identifikovat i určit obsah chemického složení zkoumaného vzorku. Výhodou této metody je 

zejména rychlost, s jakou nám přinese poměrně přesné výsledky. [30] 

 Fluorescenční spektrometrii byly podrobeny celkem tři vzorky – omítka, část vnějšího 

povrchu cihly a cihla na čerstvé lomové ploše. V omítce byly nejvíce procentuálně 

zastoupeny prvky, jako je vápník (31,5 %) a síra (6 %). Obsah stejných prvků pak byl 

porovnán u vzorku z vnějšího povrchu cihly a z čerstvé lomové plochy cihly. Obsah výskytu 

vápníku v povrchu cihly byl 6 %, oproti tomu byl vápník na čerstvé lomové ploše obsažen 
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pouze v 0,4 %. Velký rozdíl byl také v množství obsahu síry, ta činila na povrchu vzorku 

2,8 %, přičemž na čerstvém lomu byla zastoupena z 0,09 %.  

 Fluorescenční spektrometrie nám vyhodnotila vysoký obsah vápníku a síry hlavně 

v omítkové vrstvě. Dále byly ve vysokém množství zastoupeny také jejich oxidy, z čehož 

můžeme usoudit, že se bude jednat o vápenosíranové výkvěty. [32] Při prvotním zkoumáním 

těchto výkvětů jsem je nesprávně označila za plíseň (Obr. č. 33). 

Mikroskopie 

 Omítka byla dále zkoumána pod elektronovým mikroskopem, pořízené fotografie 

můžeme vidět na obrázcích. Opět se zde projevily výrazné částice síranů na vápenném 

podkladu (Obr. č. 38, Obr. č. 39, Obr. č. 40) [32]. 

 

Obr. č. 38: Smotek částice síranu při zvětšení 120 x 

 



 

45 
 

 

Obr. č. 39: Částice krystalů síranů při zvětšení 120 x 

 

 

Obr. č. 40: Pohled na celý výkvět, síranové částice na vápenném podkladu 

Průzkum vlhkosti zdiva destruktivním způsobem 

 Na vzorku cihelného prvku byl také stanoven obsah vlhkosti. Vzorek byl odebrán 

z výšky 1 m nad podlahou sklepu, byl zvážen – stanovení hmotnosti odebraného vzorku (m) 

a umístěn do sušárny na 24 h při teplotě 105 °C. Poté byl opět zvážen – stanovení hmotnosti 

vzorku vysušeného (md). Vlhkost byla zjištěna laboratorně hmotnostní metodou podle vzorce 

(1) [31]: 

   
    

  
      [%] (1) 
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 Zjištěné hmotnosti vzorku před a po vysušení: 

hmotnost před vysušením m = 2379,4 g 

hmotnost po vysušení md = 2331,0 g 

 

 Dosazení do vzorce: 

   
             

      
      = 2,08 %  

 Hmotnostní laboratorní metodou byla stanovena vlhkost vzorku cihly plné pálené, 

odebrané ze sklepních prostor objektu, na 2,08 %. Podle tabulky obsažené v normě 

ČSN P 73 0610 se tato vlhkost klasifikuje jako velmi nízký stupeň vlhkosti zdiva [31]. 

Pro porovnání byl vzorek namočen do vody po dobu 24 hodin a jeho následným vážením byla 

stanovena hmotnost plně nasyceného vzorku – mw. Při dosazení hmotností mw a md 

do následujícího vzorce (2), stanovíme maximální nasákavost zkoušeného vzorku: 

   
     

  
      [%] (2) 

 
  

         

    
             

 

 Příčinou takto nízké nasákavosti cihelného prvku je použitý kvalitní materiál (Obr. č. 

41). Jedná se o lícové ostře pálené cihly, vyráběné z keramických jílů. [34] Tyto stavební 

prvky se vyznačují především nízkou nasákavostí, mrazuvzdorností. 

 

Obr. č. 41: Odebraný vzorek 

 

 Z výsledků hmotnostní metody tedy můžeme říci, že vlhkost odebrané cihly činí 1/5 

celkové možné nasákavosti zkoušeného vzorku, což rozhodně není málo.  
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 4.2.3  Další biologičtí škůdci 

 Sklepní prostory nejsou jediným místem výskytu plísní a mikroorganismů v tomto 

objektu, můžu však říci, že z hlediska množství a četnosti výskytu patří právě sklep k nejvíce 

postižené části domu. S plísněmi se však můžeme setkat i v užívaných místnostech, ke kterým 

patří například původní prostory domu, dnes sloužící jako sklady nepotřebných věcí. Zde je 

dominantou zachovaný vysoký klenbový strop. Pravděpodobně se jedná o klenby do traverz, 

to jsou segmentové valené klenby vyzděné do válcovaných ,,I“ nosníků, které vytváří nosnou 

konstrukci stropu [4]. Černé plísně vytvářející pravidelné zaoblené skvrnky různých velikostí 

jsou lokalizovány v rohu místnosti, u stropu (Obr. č. 42), dále se vyskytují v místech 

průchodu nosníku, umístěného v patě klenby (Obr. č. 43). Jedná se o tmavý kout pokoje, kde 

je pravděpodobně zvýšená vlhkost zdiva.  

 

 

Obr. č. 42: Roh místnosti, porostlý černou plísní 

 

Obr. č. 43: Černé plísně vyskytující se na stropních klenbách 
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 Také fasáda objektu je postižena růstem sinic, řas, mechů, což se projevuje především 

zeleným a černým nánosem na omítce (Obr. č. 44, Obr. č. 45). Mechy a řasy v hojném počtu 

obrůstají soklovou zvlhlou omítku, skvrny černé barvy se vyskytují zejména kolem 

ventilačních otvorů, vedoucích teplý vzduch z kuchyně a ústících na fasádu. Mechorosty 

a další drobní živočichové jako řasy a sinice se vyskytují hlavně na severozápadě 

a severovýchodě objektu. Důvodem je vyšší vlhkost a krátká intenzita dopadu slunečních 

paprsků na fasádu. Strana budovy orientovaná k severozápadu může být znehodnocena také 

díky okolnímu porostu, který tvoří především vzrostlé listnaté stromy a keře, nacházející se 

v těsné blízkosti domku. Život rostlin je závislý na přísunu živin a vody. Půda okolo nich 

zadržuje vlhkost, která neizolovanými stěnami putuje dále do objektu. 

 

 

Obr. č. 44: Severovýchodní strana objektu - mechový porost 

 

 

Obr. č. 45: Černý povlak kolem ventilátoru způsobený plísněmi 
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 4.2.4  Půdní prostory 

 I přesto, že půda nepatřila k hlavnímu předmětu průzkumu, je nedílnou a také velmi 

důležitou součástí objektu. V dřívějších dobách docházelo k zatékání zejména srážkové vody 

do půdních prostor. Tato skutečnost se pravděpodobně projevila na technickém stavu části 

podezdívky (Obr. č. 46), u které došlo k narušení nejprve omítkových vrstev, a pak také 

k rozrušení kusových prvků zdiva. Nyní je však střešní krytina opravena a k zatékání 

do oblasti krovu a půdy nějaký čas již nedochází. Na dřevěných trámech jsou patrné 

i vlhkostní mapy, při rekonstrukci bude zapotřebí provést podrobný průzkum krovu 

a postižené prvky vyměnit za nové trámy. 

 

 

Obr. č. 46: Podezdívka – krov 

 4.2.5  Oplocení pozemku 

 Celý dům je součástí nevelkého pozemku, jenž je ohraničen jednoduchým plotem. 

Základem oplocení je betonová část, ve které jsou zasazeny kovové sloupky spojující 

jednotlivá pole rámových dílců. Ty jsou vyplněny vlnitým drátěným pletivem. Využití tohoto 

typu oplocení je poměrně časté vzhledem k nízké pořizovací ceně díky strojové výrobě, 

instalace rovněž není náročná, zároveň plot zajišťuje vysokou průhlednost, avšak z hlediska 

architektury bývá méně hodnotný. Všechny strany jsou v rozích uzavřeny zděným sloupkem, 

který má pravděpodobně ucelit celkový dojem a ráz popisovaného objektu. [27, 28] 

 I přesto, že se jedná pouze o ochrannou konstrukci, mající za úkol vymezit především 

hranice mezi jednotlivým územím a navodit jakýsi prvotní dojem kolemjdoucích, měl by 

těmto kritériím odpovídat celkový stav konstrukce. Na betonové zídce jsou patrné trhliny 
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(Obr. č. 47), ty mohou být způsobené vlivem okolního terénu, jímž v těsné blízkosti plotu 

prorůstají kořeny vegetace. Důvodem výskytu mechu a lišejníku, viditelné také na obrázcích 

(Obr. č. 47, Obr. č. 48), je stálá vlhkost materiálu, kterou zde zadržuje vzrostlá vegetace, ale 

také mech. Ten je schopen přijímat vodu celým svým povrchem. Orientace postižených míst 

je severozápadní, což těmto drobným organismům zcela vyhovuje, neboť zde je minimální 

dopad slunečních paprsků, které by mechy vysušily. 

 

 

Obr. č. 47: Degradace betonového základu plotu 

 

 

Obr. č. 48: Mechorosty na betonové zídce 
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 Ideálním řešením by bylo strom pokácet, aby dále nebyl vyživován a mech chemicky 

odstranit. Nejstarším a zaručeným způsobem je použití modré skalice nebo jiných 

chemických přípravků dostupných v obchodě a určených k likvidaci mechorostů. [25, 26] 

 V dobrém stavu nejsou ani zděné sloupky (Obr. č. 49). Na mnoha místech dochází 

k odpadnutí hrubé vrstvy omítky (Obr. č. 50), což má za následek odhalení zdících prvků 

a urychlení jejich degradace. Příčinou může být opět zvýšená vlhkost, která se ze zeminy, 

popřípadě z dešťových srážek vsakuje do sloupku. Ze strany chodníku může dojít 

k mechanickému poškození – vandalismem. 

 

 

Obr. č. 49: Nesoudržnost omítkové vrstvy, odhalení zdících prvků 
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Obr. č. 50: Odloupnutí omítkové vrstvy 

 4.3  Návrh sanace vybraných poruch v závislosti na provedeném stavebně 

technickém průzkumu 

 Jestliže jsme majiteli podobného staršího domu a rozhodneme se pro jeho rekonstrukci, 

je pravdou, že tato zvolená cesta není zrovna jednoduchá. S jistotou můžeme říci, že výstavba 

nových domů na zelené louce je mnohem snadnější než obvykle zdlouhavá rekonstrukce 

starých objektů, např. tohoto. Důvodem rekonstrukcí jsou dnešní požadavky na modernější 

bydlení, těm však domy postavené před několika desítky i stovky let samozřejmě 

neodpovídají. Mnohdy je lepší, rychlejší a hlavně levnější variantou starý dům zbourat 

a postavit místo něj nový. Kdybychom však takto učinili se všemi, zničili bychom cenné 

hodnoty minulosti. [11] 

 Při návrhu sanace je nutné primárně odstranit příčiny vzniku poruch. Pro případ 

rekonstrukce popisovaného objektu je nezbytné provést diagnostické metody, která nám 

upřesní opravdový stav postižených konstrukcí. Nejedná se o památkově chráněný objekt, 

tzn., že nejsme omezeni volbou sanačních metod a postupů. 
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 4.3.1  Sanace zvlhlého zdiva 

 Zvlhlé zdivo je problémem hlavně u původního domku, neboť zde je předpokladem 

stará nevyhovující hydroizolace, kterou je třeba nahradit novou. Pro tento objekt bych použila 

sanační metodu mechanickou přímou a to dodatečné vkládání hydroizolace do prořezaných 

spár ve zdivu. Před zahájením prací by bylo vhodné, aby objekt prověřil statik. Metoda 

podřezání zdiva řetězovou pilou patří k často užívaným metodám, neboť při správném 

a odborném provedení je zabráněno dalšímu vzlínání se stoprocentním účinkem. Sanační 

zákrok je natolik specifický, že si vyžaduje speciálně zaškolené pracovníky vybavené 

potřebným technickým prostředkem a především s přiměřenou mírou teoretických znalostí.  

 Postup provádění prací je následující. V místě podřezání se otluče omítka a podél zdi se 

vytvoří tvrdý a rovný podklad v šířce asi 1,5 m pro pojezd pily (Obr. č. 51). Prořezání je 

prováděno pojednom metru, spára se pročistí a zbaví hrubých úlomků. Je důležité ihned 

po provedení prací uložit izolaci a spáru zaklínovat, aby došlo k zajištění statiky objektu. 

Klíny jsou provedeny z materiálu o vysoké odolnosti v tlaku a vtloukají se do zdi oboustranně 

ve čtyřech až pěti řadách v roztečích asi 200 mm (Obr. č. 52). Poté se pokračuje v podřezání 

o další metr a celý cyklus se opakuje. Do řezu je vkládána izolace v podobě plastových fólií 

o tloušťce asi 2 mm, nutný je přesah o 30 – 50 mm kvůli napojení izolace do podlahy objektu. 

Mezera prořezání je po práci zainjektována rozpínavou maltou. Při provádění prací je nutné 

zajistit přístup z obou stran podřezávané zdi. Zdivo pod nově vloženou HI zůstává stále vlhké, 

a proto je vhodné ho doplnit o svislou HI, a to provedením odkopů zeminy a instalací např. 

nopové fólie, která umožní přístup vzduchu ke zdivu nacházejícím se pod terénem, stěny tak 

mají možnost vysychat. [1, 11] 

 Samotné podřezání již zvlhlého zdiva však k sanaci nestačí. Je nutné si uvědomit, že 

zdivo nad HI je stále vlhké a bude trvat měsíce, či roky než zcela vyschne. Ve vodě, která 

vzlínala kapilárami, bylo rozpuštěno velké množství solí a minerálů, které při odpaření vody 

z povrchu zdiva krystalizují v pórech materiálů a zůstávají dál hydroskopickými. Bylo by 

vhodné tudíž mechanickou sanační metodu doplnit o aplikaci sanačních omítek, jejichž 

účelem je absorbovat vlhkost i s rozpuštěnými solemi do pórů, odkud se pak vlhkost vypaří. 
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Obr. č. 51: Postup při podřezání zdiva řetězovou pilou [11] 

 

 

Obr. č. 52: Příklad vkládání statických klínů [11] 
 

 4.3.2  Sanace vlhkých zdí sklepa 

 V případě sklepa by bylo na místě provést podrobný stavebně technický průzkum 

včetně diagnostických zkoušek a odběru vzorků, aby se s jistotou dalo určit, zda se jedná 

o vzlínající vlhkost či nikoli. Je totiž možné, že za vysokou vlhkost sklepních prostor opravdu 

může nezastřešený komín, kterým zde vniká voda z dešťových srážek. Jako první prevenci 

před vnikáním tohoto druhu vody by bylo vhodné komín zastřešit a zdivo u vybíracího otvoru 

zkusit několik týdnů lokálně vysoušet. Také vlhkostní mapy na betonové podlaze jsou 

výrazné v blízkosti komínového průduchu. 
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 Na vysoké vlhkosti sklepních prostor se může podepsat také skutečnost, že komín 

pozbyl svého účelu, pro který byl původně stavěn. Majitelé, stavějíc dům někdy na počátku 

20. století, v té době určitě topili tuhými palivy a z toho důvodu se také pravděpodobně 

ve sklepě nacházel kotel, který svojí teplotou ovlivňoval vlhkost vzduchu v suterénním 

prostoru. Skutečností, že je komín již nějakou dobu nefunkční, může docházet 

k nedostatečnému odvětrávání podzemních prostor. Sklep je odvětráván systémem šachet, 

ústících na fasádu konstrukce.  Pokud by tedy byla hlavním důvodem existence zvýšené 

vlhkosti vlivem nedostatečného odvětrání, bylo by třeba systém šachet rozšířit, popřípadě 

zbudovat anglický dvorek. 

 Jestliže by výsledky podrobného STP vedly k tomu, že hlavním důvodem výskytu 

vlhkosti je nevyhovující hydroizolace, vlhkost by tedy vzlínala z podzákladí, bylo by 

zapotřebí aplikovat do zdiva chemickou clonu v podobě injektáže na bázi silikonů, popřípadě 

difuzní clonu v podobě vodného roztoku silikonátů. V místě obvodových zdí by byly 

provedeny odkopy zeminy a následně instalace nopové folie a systém drenážního odvodnění. 

[1, 3, 11] 

 4.3.3  Sanace vybraných trhlin 

 Jak už jsem zmiňovala v kapitole 4.2.1, výskyt trhlin na popisovaném objektu je 

opravdu četný. Pro rozhodující volbu sanační metody by bylo bráno za důležité určení 

aktivity trhlin. Zejména v částech oddělujících objekt původní a přistavěný jsou trhliny 

poměrně široké. Chybným krokem při realizaci přístaveb bylo zřejmě nedostatečné provázání 

zdiva, přístavba mohla být také vhodně oddilatována s přiznáním spáry mezi starým a novým 

objektem. 

 Jednoduché řešení tohoto problému by mohla poskytnout sanační metoda zvaná 

stehování (Obr. č. 53). Ta je aplikována zejména u širších aktivních trhlin. Přes trhlinu jsou 

z obou stran osazeny ocelové spony o průměru 12 – 25 mm, které jsou zapuštěny do předem 

vyvrtaných otvorů, ty jsou provrtány zhruba do poloviční tloušťky zdiva. Dbáme na to, aby 

byly otvory umístěny kolmo k trhlině. Poté jsou zacementovány, případně zaplněny 

epoxidovou pryskyřicí. Kotvení probíhá ve vzdálenosti 0,4 – 0,6 m od trhliny.  Vyčištěná 

trhlina se utěsní maltou nebo se zainjektuje. Vhodné je, aby spony nabývaly různých délek 

z důvodu roznášení zatížení do zdiva. Proti korozi je ochráníme vhodným ochranným nátěrem 

a nakonec omítneme. [1] 
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Obr. č. 53: Stehování trhliny [1] 

 

 Sanace metodou injektáže zdiva by byla vhodná v případě, že by se jednalo o trhlinu 

pasivní. Podstatou injektáže je vpravování chemického roztoku do zdiva, jeho dutin a pórů. 

Kritériem výběru vhodného injektážního materiálu je především účel injektáže a druh 

a vlastnosti injektovaného zdiva. V případě popisovaného objektu se jedná o účely statické, 

tzn., že materiál používaný k injektáži musí mít minimálně stejné nebo lepší pevnostní 

vlastnosti jako injektované zdivo. Dříve byly používány aktivované cementové malty, 

betonové směsi, v současné době se používají syntetika, jakými jsou organické pryskyřice, 

epoxidy, polyuretany. Pro injektáž statických trhlin jsou vhodné nalepovací pakry, kterými 

po osazení započneme injektáž. Samozřejmostí je očištění trhliny od nesoudržných 

a zvětralých materiálů před zahájením sanačních prací. [1, 2, 4] 

 4.4  Vyhodnocení průzkumu objektu 

 Na základě provedeného stavebně technického průzkumu byly na reálné budově, jako 

nejzávažnější poruchy, vyhodnoceny aktivní trhliny a vzlínající vlhkost. Příčinami vzniku 

trhlin je především chybné provedení napojení nových přístaveb na původní objekt. Mezi 

nejzávažnější trhliny patří především trhliny aktivní, u tohoto objektu se minimálně jedna 

taková nachází. V budoucnu by bylo vhodné další ohledání trhlin, především oklepání omítky, 

popřípadě umístění sádrových destiček či úchylkoměrů k posouzení aktivity trhlin. Vhodná 

a odborně provedená sanace by neměla být odkládána zejména u trhlin aktivních a u trhlin 

procházejících zdivem objektu.  
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 Rovněž řešení zamezení vniku vzlínající vlhkosti dále do objektu by nemělo být 

odkládáno. U původního objektu může být příčinou nevyhovující HI, kterou je třeba nahradit 

HI novou a to např. metodou podřezání zdiva. Spolu s vlhkostí jsou do zdiva transportovány 

také vodorozpustné soli, které nadále ve zdivu rozrušují strukturu pórů. Vhodným doplňkem 

k podřezání zdiva je aplikace sanačních omítek. Stejně tak je nutné odizolovat základy 

od okolního terénu, neboť dodatečným vložením HI do ložné spáry zdiva dojde k zamezení 

transportu vlhkosti a solí, avšak základová konstrukce zůstává stále vlhká. Proto je vhodné 

oddělit ji od okolního terénu nopovou fólií, která zároveň umožňuje odvětrávání zdiva. 

 Jak jsem již psala dříve, nejkritičtějším místem celé nemovitosti je sklep, z něhož také 

byly odebrány vzorky pro stanovení vlhkosti cihly plné pálené a také pro důkaz přítomnosti 

vodorozpustných solí v cihle a omítce. Laboratorní metody prokázaly nejenže přítomnost 

vodorozpustných solí, ale také vysoký obsah síry v omítce, což se projevilo vznikem  

vápenosíranových výkvětů, které se na omítce sklepa vyskytují ve velkém množství. 

Abychom zabránili tvorbě těchto výkvětů, je nutné odhalit zdroj příčiny zvýšené vlhkosti 

a zamezit jeho dalšímu působení. Pro další rozbor vlhkosti bych doporučila odebrání 

jádrových vývrtů z několika míst zdiva, dále by nebylo od věci zastřešit komín, jehož půdice 

se nachází právě ve sklepě a zkusit stěnu okolo komínu lokálně vysoušet, případně nanést 

sanační omítku a sledovat stav zdiva před a po sanačním opatření.  

 Před započetím sanačních prací, zejména podřezávání objektu, je nutné nechat objekt 

posoudit statikem. 
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5  Závěr 

 Tato práce zahrnuje výčet nejčastějších vad a poruch, nacházejících se u zděných staveb 

a soupis nejčastěji používaných diagnostických metod pro zjišťování příčin jejich vzniku 

a stupně závažnosti.  

 Cílem bakalářské práce bylo uplatnění teoreticky probraných metod, zaměřených 

na poruchy, a jejich aplikace na konkrétní stavbě nacházející se v Ostravě – Mariánských 

Horách.  

Na základě provedeného stavebně technického průzkumu byly na zkoumaném 

stavebním objektu jako nejzávažnější poruchy vyhodnoceny aktivní trhliny a vzlínající 

vlhkost.  

Na odebraných vzorcích byly provedeny laboratorní zkoušky, které byly také 

vyhodnoceny. Jednalo se především o stanovení vlhkosti v cihelném prvku, dále o stanovení 

přítomnosti solí v omítce a v cihelném prvku a byla provedena také fluorescenční 

spektrometrie a fotografie z mikroskopie. 

 V případě odkoupení nemovitosti stávajícím nájemcem je plánováno započít rozsáhlou 

rekonstrukci, při níž by byla nutná zejména výměna ztrouchnivělých dřevěných oken, která 

již nevyhovují hygienickým požadavkům, dále by mělo dojít k sanacím především vlhkých 

zdí a v neposlední řadě také k opravení a zajištění trhlin, vyskytujících se na objektu v četném 

zastoupení.  

Zdařilá rekonstrukce by nejenže zvýšila estetickou hodnotu nemovitosti, ale vedla by 

také zejména ke zkvalitnění poskytovaných služeb, kterými jsou příprava a podávání jídel 

široké veřejnosti. V oblasti půdních prostor by navíc mohlo vzniknout nemalé moderní 

bydlení.  
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