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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí stodoly v Miroslavských Knínicích. Bylo 

zapotřebí prozkoumat stodolu v jakém stavu se konkrétně nachází. Po zjištění 

rozpadajícího zdiva a vzniku trhlin v obvodových stěnách je nutné udělat návrh 

a posouzení nového řešení opravy stodoly. Na základě těchto nesrovnalostí bylo 

zapotřebí odbourání jedné poloviny stodoly včetně základů a navrženo vybetonování 

této části ze ztraceného bednění a zároveň i vyztužení. 

 

Klíčová slova 
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Abstract 

  

The bachelor thesis deals with the reconstruction of a barn in Miroslavské Knínice. 

First, it was necessary to examine the conditions of the barn. Crumbling masonry and 

cracks in perimeter walls had been found, so it was necessary to create a design and 

assess new solutions to repair the barn. On the basis of these defects, it was proposed to 

pull down a half of the barn, including the foundations and proposed to lay concrete 

over this part of formwork together with reinforcement. 
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1   Úvod 
 

  Cílem bakalářské práce je vypracování návrhu stodoly v Miroslavských Knínicích, 

které se nachází v jižní části Jihomoravského kraje v okresu Znojmo. Stavba je 

postavena v intraviánu obce a slouží jako hospodářské stavení. Nezapadá do chráněnné 

památkové zóny. Objekt je na téměř rovinatém území poblíž místní komunikace. Stavba 

se nachází v dezolátním stavu a je nutné zajistit statické zajištění, aby nedošlo 

k havarijnímu stavu. Stodola je založena na zděných základových pasech a vyzděna 

z cihel. Střecha stavby má tvar sedlový se stojatou stolicí. Podlaha v objektu je hliněná, 

zpevněná. Jedna část stodoly je vyzděna z cihel plných pálených a druhá část stodoly 

z cihel  nepálených (vepřovic). V části stodoly, která je vyzděna z cihel nepálených 

musí proběhnout rekonstrukce a navrhnout nové řešení této části. Během přestavby 

stodoly se musí zajistit a podstojkovat krov stavby, aby nedošlo při rekonstrukci k jeho 

zřícení. 

 

  Stodola byla postavena v jižní části obce nedaleko místní komunikace. U objektu se 

nachází zděný plot, který vede až k obvodové stěně stodoly. U stodoly se nachází rostlý 

listnatý strom, který nijak nenarušuje objekt. Po právé straně v pohledu ze silnice se 

nachází přístřešek pro parkování zemědělských strojů, který je v havarijním stavu. Než 

se začne s rekonstrukcí, tak se musí tento přístřešek odbourat a až od této doby se může 

zahájit hlavní rekonstrukce stodoly. Po levé straně se nachází sousední objekt, který je 

postaven v těsné blízkosti stodoly a přilehá k ní. Tento objekt není potřeba z nějakých 

důvodu odbourávat, protože levá část stodoly zůstává ve stávajícím stavu. 

 

  Cílem je najít vhodné řešení a zajištění stability stodoly, aby se mohla využívat dalších 

řadu let a vyhověla na únosnost. Důležitou částí bude postup prací a zvolené metody 

provádění, které mohou ovlivnit stavbu a proto je nutné se těmito věcmi důkladně 

zabývat 
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2   Místo a lokalita objektu 
2.1   Lokalita obce 
 

   Obec Miroslavské Knínice se nachází v severní části okresu Znojma a je vzdálena 

severovýchodně 29 km od tohoto města. A od města Moravského Krumlova je 7 km 

jižně. 

 

 
Obr. 1: Poloha obce Miroslavské Knínice 

 

   Obec leží na rozhraní Bobravské vrchoviny a Dyjskosvrateckého nížinného úvalu, 

v údolí Našiměřického potoka v nadmořské výšce 280 – 320 m.n.m. Celková rozloha 

katastrálního území je 863 ha. V obci žije zhruba 342 obyvatel. 

 

    Se svými katastrálními hranicemi sousedí Miroslavské Knínice na jihu s Miroslaví, 

na západě s Kadovem, na severu s Lesonicemi a na východě s Bohuticemi, 

Našiměřicemi a Suchohrdly. 
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2.2   Lokalita objektu 

 

    Objekt se nachází v intraviánu obce Miroslavské Knínice. Leží v jižní části této obce 

a kolem objektu vede místni komunikace. Stavba je postavena na téměř rovinatém 

území s mírným sklonem severovýchodně od objektu. Stodola spadá do oblasti areálu 

zámku, který je severozápadně od místa stavby. 

 

 

Obr. 2: Posuzovaný objekt 

 

3   Popis objektu 

3.1   Popis hlavní části 
 

   Jedná se o starší jednopodlažní zděný objekt postavený v jižní části obce. Objekt se 

nachází nedaleko blízkosti místní komunikace. Rozměr objektu je 12, 3 m na délku 

a 10,6  m na šířku a výškou dosahuje do 8,0 m. Je vyzděn z jedné poloviny z cihel  

4 
 



VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí 

Bakalářská práce David Martínek 

 

plných pálených (levá část objektu při pohledu z komunikace) a z druhé poloviny 

z cihel nepálených (vepřovic), viz foto. Cihly jsou kladeny do maltového lože 

s obyčejnou maltou a jsou promazány v ložné, tak i ve styčné spáře. Štít na pravé straně 

stodoly je postaven na zdi z nepálených cihel a je vyzděný z cihel plných pálených. 

Podlaha uvnitř objektu je hlíněná zpevněná. Střechu objektu tvoří dřevěný, sedlový, 

stolicový krov vaznicové soustavy. Střešní plášť je z pálené krytiny (bobrovky). Objekt 

je pravděpodobně založen na základech z kamene kladeného do lože. Základová spára 

s velkou pravděpodobností nebude zasahovat do zámrzné hloubky. 

 

 
Obr. 3:Levá část cihla plná pálená, pravá část cihla nepálená (vepřovice) 

 

   Dešťová voda ze sedlové střechy není nijak řešena, je vyvedena na nezpevněný terén 

vlastního pozemku kolem objektu , kde se vsakuje do podloží nebo popřípadě stéká 

kolem objektu volně mírným spádem. 
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   V obvodových podélných stěnách jak ze silnice, tak i ze dvora jsou uložena nová 

dřevěná vrata s ocelovým rámem, který je zakotven do ostění vrat obvodových stěn. 

Rozměr obou vrat je cca 3,5 m na délku a 3,6 m na výšku. Vrata jsou dvoukřídlová 

otevíraná směrem ven. Stodola je průjezdná. 

 

   Uvnitř stodoly parkují zemědělské a jiné stroje používané obecním úřadem (např. 

traktor, malý bagr, zhrnovač sněhu). Ve stodole se také nachází různý materiál ( např. 

silniční posyp a různá nářadí co využívá obecní úřad), viz foto. 

 

                 
          Obr.4: Zemědělské stroje                                  Obr. 5: Uskladnění materiálu 

 

   Stavba se nachází v bezpečnostní vzdálenosti od místní komunikace, tudíž lze 

vyloučit otřesy od dopravních prostředků, které zde projíždějí. Výškově se stavba 

nachází mírně nad úrovní komunikace a terén od vrat je v mírném spádu směrem ke 

komunikaci. 

 

3.2   Popis přístřešku 
 

   Po pravé straně stodoly z pohledu ze silnice se nachází malý přístřešek sloužící 

k parkování menších zemědělských strojů (např. vlečky). Přístřešek je dlouhý 10 m a na 

šířku má 4 m. Svojí výškou dosahuje nějakých 3,4 m. Nosnou konstrukci tvoří 3 zděné  
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sloupky z cihel plných pálených rozměrů 400 mm x 400 mm uložené zřejmě na 

kamenném loži. Na těchto zděných sloupcích, které dosahují výšky 2,2 m je osazen 

dřevěný, pultový krov a střešní plášť, který je tvořen z tašky pálené (bobrovky). 

Odtékání dešťové vody ze střechy není nijak řešeno, voda stéká na nezpevněný terén 

vlastního pozemku kolem přístřešku. Podlaha pod přístřeškem je hliněná, viz foto. 

 

 
Obr.6: Pohled na přístřešek 

 

4   Přehled geologických poměrů 
 

   V podloží stodoly se nachází zřejmně jemnozrnné i hrubozrnné písky a jíly. Jedná se 

tedy o spraše. Dle ČSN 73 1001 je spraš jemně zrnitá zemina a zařazujeme ji do třídy 

F6/C1. Má tedy tabulkovou únosnot zhruba Rdt = 150 kPa, to je 1,5 kg/cm2). 
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   Spraše a sprašové sedimenty jsou naváté větrem. Podle zrnitosti převládají ve spraších 

prachové částice velikosti 0,01 až 0,05 mm, kterých většinou objemově bývá 40 až 50 

%. Zbytek tvoří většinou jílovité částice a jemný písek. Mineralogické složení spraše  

záleží na horninách, z jejichž zvětralin byly spraše vyváty. Spraše se skládají ze zrnek 

křemene, živců, slídy a jiných horninových nerostů. Mají žlutohnědou barvu a pochází 

od hydroxidu železa. Důležitou součástí spraší je uhličitan vápenatý, buď rozptýleně 

nebo v zrnkách, bělavé povlaky na puklinách vyplňují dutinky po kořenech jako drobné 

výkvěty nebo konkrece. Odvápněné a částečně přemístěné spraše označujeme jako 

sprašové hlíny. 

 

   V původním uložení není vrstevnatá, je pórovitá, kyprá a zpravidla je prostoupena 

svislými trhlinami, má vertikální strukturu. Svislá odlučnost je dobře patrná na 

strmných stěnách hlinišť. 

 

   Spraše jsou propustné (svisle více než vodorovně 10.50x), ale srážková voda se v nich 

dlouho udržuje a v dobách sucha vzlíná kapilárně k povrchu. ( V našich podmínkách se 

na nich vytvořily většinou černozemní půdní typy.) 

 

   Z technického hlediska má spraš příznivé vlastnosti pří výkopu základových jam 

a příkopů, neboť se snadno rozpojuje a svahy se udrží dočasně téměř ve svislém sklonu 

na výšku několika metrů. Jako základová půda je velmi stlačitelná a při různém zatížení 

nestejnoměrně sedá. Při nasycení vodou je prosedavá. Tvoří souvislé poryvy a závěje na 

svazích obrácených k východu a jihovýchodu. 

 

5   Stav objektu v dnešní podobě 
 

   Jednotlivý stav objektu můžeme zatřídit do dvou částí. Levá část objektu a pravá část 

objektu (z pohledu z místní komunikace). 
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5.1   Levá část 
 

   Levá část stodoly přilehá k sousednímu objektu. Ve zdivu se nenacházejí žádné 

trhliny a funguje i v rozích jako celistvá. Je vyzděna z cihel plných pálených kladeného 

do maltového lože obyčejnou maltou. 

 

5.2   Pravá část 
 

   V pravé části stodoly se již nacházejí mohutně trhliny, které působí již nestabilně 

a objekt by se mohl kdykoliv zřítit. Tato část je vyzděná z cihel nepálených (vepřovic), 

kromě štítu, ten je vyzděn z cihel plných pálených. V rozích se nacházejí mohutné 

trhliny, které jsou po statické stránce nebezpečné. Obvodová stěna se začíná zesypávat 

a v některých místech je oslabena až o několik centimetrů. Napojení štítové stěny a štítu 

se nachází obří trhlina, viz foto. 

 

 
Obr. 7: Odpadávající kus zdiva 
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0br. 8: Mohutné trhliny ve zdivu 

 

5.3   Všeobecně 

 

   Stav objektu jako celku je nevyhovující vzhledem ke statické únosnosti a je nutné 

navrhnout a zajistit statické řešení. Objekt již nelze považovat jako staticky únosný. 

Trhliny mají tendenci se rozvíjet a rozšiřovat dál, hřeben střehy je mírně zvlněný 

a střěšní krytina, která pokrývá střechu stodoly je též již v havarijním stavu a začíná 

dosluhovat a bude ji potřeba vyměnit (protéká přes ni srážková voda) a ohrožuje 

životnost dřevěného krovu. 

 

6   Návrh rekonstrukce objektu 

 

   Pravá část stodoly (pohled z místní komunikace) se postupně od hřebene směrem 

k základům odbourá až k vratům z obou stran a vyzdí se tato část ze ztraceného bednění 

a zabetonuje se. Navržená tloušťka stěny bude z tvarovek tloušťky 400 mm a štítová 

stěna tlušťky 300 mm. Budou navrženy i nově základy v tloušťce 600 mm a to do 

hloubky alespoň 1 000 mm kvůli nezámrzne hloubce. Základy budou monolitické 

a budou vyztuženy profilem výztuže 12 mm a stěny průměru 10 mm. Při rekonstrukci je  
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zapotřebí zajistit krov stodoly nejlépe podepřením stojkami, které musí být vzájemně 

zavětrovány. 

 

7   Postup při provádění rekonstrukce 
7.1   Odbourání přístřešku 

 

   Nejdříve je nutné odbourat přístřešek po pravé části stodoly. Z přístřešku se odebere 

střešní krytina, která se vyveze. Není možné ji použít, protože její stav, ve kterém se 

nachází, již nesplňuje potřebné požadavky. Po sundání střešní krytiny se postupně 

rozebere po jednotlivých krokví dřevěný pultový krov, který tvoří zastřešení přístřešku. 

Poté je možné odbourání zděných pilířků, které tvořily hlavní nosnou část konstrukce. 

 

7.2   Odbourání pravé části stodoly + postup výstavby 
 

   Odbourávat se začne štítová stěna a to od hřebene střechy postupně směrem dolů. 

Nejdříve se rozebere střešní krytina a to ve vzdálenosti od pravého štítu k vratům 

stodoly, jak z pohledu z místní komunikace, tak ze dvora. Krytina se vyveze, protože 

zpětné použití už nelze použít vzhledem k jejímu stavu. Krov jako celek se ponechá 

a popřípadě dle situace se po rekonstrukci vymění špatné trámy či krokve. Též střešní 

latě budou popřípadě vyměněny. Krov je potřeba podepřít stojkami, které budou 

vzájemně zavětrovány diagonálně. Při postupném odbourávání podélných stěn je 

zapotřebí podložít překlady u vrat a zajistit, aby se během rekonstrukce nezbortily. 

 

   Základy pod pravou částí stodoly se udělají nové a to z betonu C16/20 – XC2 do 

nezamrzne hloubky 1 000 mm pod terénem. Šířka základu bude 600 mm, viz výkres 

č. 5. Vyztuží se z oceli B500B a zalijí se betonem. Svislá vyztuž základů se musí 

vytáhnout ze základů, aby se mohla v dostatečné míře navázat na obvodovou stěnu, viz 

výkres č. 6. 
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   Zdivo nad základy se provede ze ztraceného bednění tloušťky 400 mm, které bude 

provázáno betonářskou výztuží průměru 10 a 8 mm ve svislém i vodorovném směru. 

Svislá výztuž je navržena v modulu 250 mm, tak aby bezproblémově se mohla navázat 

v tvarovkách ztraceného bednění. Výška stěny bude 4,0 m nad úrovni 1 NP = 0,000 m. 

V rozích se výztuž musí řádně provázat. 

 

   Stejným způsobem se vyztuží i štítová stěna. Svislá výztuž je navržena profilu 6 mm 

a je v modulu 250 mm, aby zbytečně nevznikaly ohyby ve ztraceném bednění po výšce 

štítu. Vodorovná výztuž je též navržena v průměru 6 mm a je umístěna v každé řadě 

ztraceného bednění. V každém šáru ztraceného bednění jsou vodorovně dvě výztuže, 

viz výkres č. 2. Svislá výztuž na výšku se bude upalovat dle potřeby v krajích štítu. Štít 

je vysoký 4,0 m se sklonem 37,04 °. Se stoupající výškou se opět výztuž bude 

popřípadě upalovat dle potřeby. Tloušťka štítu je navržena ze ztraceného bednění 

tloušťky 300 mm a vždy ke konci jednotlivých šárů se bude zařezávat, dle sklonu 

střechy. Štít bude spolupůsobit s obvodovou stěnou a bude provázána výztuží a musí 

být dodržená minimální délka přesahu, aby se mohla bezpečně navázat. Výztuž ze stěny 

tloušťky 400 mm se v závěru ohne, aby se mohla navázat s výztuží ze štítu, který má 

tloušťku 300 mm. Výkres pohledu štítu a postup betonáže je upřesněn ve výkresech 

č. 1. a 3. 

 

7.3   Střecha 
 

   Po tesařské výměně špatných latí a krokví se krov zavětruje pomocí zavětrovacích 

pásů, které budou vést diagonálně v obouch směrech minimálně přes dvě krokve. Třecí 

sílu od větru, které vznikají na povrchu krytiny zachytí právě tyto diagonály. Na krov se 

osedlá nová střešní krytina po célé délce střechy z pálených tašek typu francouzská 14. 

Ze střechy by se měly provést vodorovné okapy, které by se přichytily ke krokvím 

a svislé svody, aby mohla voda ze střehy odtéci bezpečně od objektu a ne, aby se 

sakovala v blízkosti objektu. 
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7.4   Všeobecně 
 

   Po dokončení zdění a opravy střechy je možné odmontovat stojky a namontovat 

případná zařízení, které se musely během rekonstrukce odmontovat. Doporučuje se 

parapetní hrany u přechodu z tloušťky 300 mm na 400 mm opatřit oplechováním 

a u zákládu udělat spád od zdi minimílně 4 %, aby zde mohla odtékat bezpečně 

srážková voda. 

 

8   Materiálové charakteristiky 

 

   Při návrhu statického zajištění stodoly je nutné zhodnotit s jakými materiály se bude 

pracovat a jaké hodnoty budou vstupovat do výpočtu a především jaké fyzikální 

a mechanické vlastnosti od nich můžeme očekávat. Dále musíme zvolit nové materiály, 

které budou součástí stávajícího objektu nejen pohledu stavebníka, ale také 

ekonomického. Celková rekonstrukce stodoly nebude levná záležitost a proto musíme 

najít vhodné opatření tak, aby právě zvolené materiály nám vyhověly jak z pohledu 

statického, tak či ekonomického. Soupisem prací se stává celá stavba přehlednější 

a pochopitelnější. 

 

   Pro účely bakalářské práce nebyl zpracován krycí list rozpočtu. 

 

8.1   Beton 
 

   Pro betonáž bude použit beton třídy C16/20. Jako podkladní beton pod základy se 

použije třídy C12/15. Betonář by neměla probíhat v teplotách nižších než +5 °C. 

 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku                       fck = 16 MPa 

 

Výpočtová pevnost betonu v tlaku                               fcd = 10,67 MPa 
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Charakteristická pevnost betonu v tahu                         fctm = 1,9 MPa 

 

Přetvoření betonu                                                       εcu3 = 3,50 % 

 

Modul pružnosti                                                         Ecm = 29 GPa 

 

8.2   Betonářská výztuž 

 

   Pro rekonstrukci bude použita výztuž B500B. Výztuž by měla být během výstavby 

skladována na suchém místě, aby zbytečně nekorodovala. Před umístěním výztuže se 

musí výztuž očistit od nečistot, např. hlíny. Dále jsou kladeny požadavky na správné 

rozmístění výztuže dle výkresové dokumentace. Před betonáží by měla osoba 

dohlížející na stavbu zkontrolovat množství a správné umístění výztuže. 

 

Charakteristická mez kluzu                                          fyk = 500 MPa 

 

Výpočtová mez kluzu                                                  fyd = 434,78 MPa 

 

Modul pružnosti                                                          Es = 200 GPa 
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9   Závěr 
 

   Cílem práce byla rekonstrukce a přestavba stodoly v areálu zámku Miroslavských 

Knínicích. Jednalo se zde o rekonstrukci jedné poloviny stodoly, která již byla 

v havarijním stavu. Bylo nutné stodolu prozkoumat jak z venku, tak zevnitř a najít 

znaky porušení. Následně navrhnout nové řešení jednotlivých částí a rekonstrukci 

provádět postupně dle dokumentace. 

 

   Na základě zjištěného stavu stodoly bylo navrženo odbourání pravé části stodoly 

včetně přístřešku po pravé straně stodoly. Bylo nutné zajistit krov stojkami a bezpečně 

podepřít překlady u dřevěných vrat s ocelovým rámem. Následně byly vybetonovány 

nové základy pod pravou částí stodoly a vyztuženy. Únosnost zeminy byla provedena 

dle 1. geologické kategorie. Nad základy se vyzdily a zároveň zabetonovaly stěny ze 

ztraceného bednění až po povrch hřebene střechy ve tloušťce 300 a 400 mm. 

 

   Návrh byl proveden dle EC a platných ČSN EN včetně změn a doplňků. Během 

realizace je potřeba zajistit odborné vedení stavby a postupovat v souladu ochrany 

zdraví na pracovišti. 
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Ecm  modul pružnosti betonu 

fyk  charakteristická pevnost oceli v tahu 

fyd  návrhová pevnost oceli v tahu 

Es  modul pružnosti oceli 

F6/C1  označení druhu zeminy 

C 16/20         třída betonu 

XC2              prostředí betonu 

B500B          charakteristika oceli 
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