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Abstrakt  

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit stavebně statický stav objektu budovy 

Domu dětí a mládeže, který se nachází v ulici Komenského 2 ve městě Velké Meziříčí. 

Hlavním důvodem diagnostického průzkumu je vyhodnocení možností pro stavební 

úpravy objektu. Dílčím cílem průzkumu je získání objektivních podkladů aktuálního 

stavebně technického stavu hodnocených konstrukčních celků objektu.  

 

Klí čová slova  

• Hodnocení 

• Prohlídka 

• Průzkum 

• Diagnostické metody 

• Zdivo 

 

Abstract  

The main goal of master&apos;s thesis is to find out the technical and structural 

condition of building "Children and Youth Centre". This building is situated on the 

Komenského street in Velké Meziříčí. The main reason for diagnostic is to find out 

posibilities for building edits. The second reason is to get objective informations about 

technical condition of structural units. 

  

Keywords  

• Rating 

• Inspection 

• Investigation 

• Methods of diagnostic 

• Masonry 
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1. ÚVOD 

 Na začátek by bylo vhodné si představit, co to vlastně diagnostika stavebních 

konstrukcí je, jaké jsou důvody pro její vykonávání a z čeho vychází. 

 Úkolem diagnostických prací je získat aktuální stavebně technický stav objektu, 

tedy závěrečnou zprávu o stavu konstrukce, která slouží jako výchozí informace pro 

další obory. K zjištění takového stavu se používá mnoho metod, které jsou obecně 

popsány v mezinárodní normě ČSN ISO 13822. 

 Když se zamyslím nad důvody, proč vlastně tento obor existuje, napadne mě 

hned několik příkladů. Mezi prvními je to určitě čas. V průběhu existence je konstrukce 

neustále vystavována vnějším vlivům a to zejména střídaní počasí, které vede 

k postupné degradaci materiálů. Dále to může být například výskyt škůdců pro dřevěné 

konstrukce atd. Tyto problémy lze snížit na minimum vhodnou povrchovou úpravou a 

pravidelnou údržbou. S časem také souvisí změna užívání stavby nebo změna dispozice. 

To znamená, že konstrukce může být namáhána více nebo jinak než bylo původně 

plánováno a je nutno ověřit její únosnost, popřípadě provést stavební úpravy tak, aby 

bylo zatížení přeneseno. Důležité je také zmínit se o mimořádném zatížení, jako jsou 

záplavy, zemětřesení, požár, atd. Při takovémto poškození konstrukce je nutné ji 

vhodnými prostředky co nejdříve zabezpečit tak, aby splňovala veškeré bezpečnostní 

kritéria a mohla být uvedena opět do provozu. Dalším, velmi častým důvodem jsou 

staré konstrukce, u kterých je třeba si vždy dávat pozor. Tyto objekty se snažíme 

rekonstruovat, ovšem velmi často chybí podklady pro uskutečnění návrhu těchto oprav. 

To znamená, že neznáme kvalitu betonu nebo zdících prvků, geometrii jednotlivých 

celků, hloubku založení, skladbu stropu, druh a množství výztuže atd. a vzniká 

požadavek pro diagnostické práce, aby byly tyto důležité informace zjištěny. 

 Obecně je tedy důvodem pro tyto činnosti udržet konstrukci provozuschopnou 

zejména z hlediska bezpečnosti, změny účelu konstrukce, prevence vzniku vad, 

prodloužení životnosti a získání zásadních informací. 

 Podle mého názoru hrají v dnešním světě důležitou roli peníze a tím pádem se 

inženýři, na pokyn objednavatele, snaží najít jakýsi kompromis mezi finančním a 

bezpečnostním náhledem na daný problém. To znamená, že v dnešní době je 

požadavek, aby za co nejmenší finanční prostředky bylo možné udržet konstrukci co 

nejdéle provozuschopnou, ovšem stále co nejvíce bezpečnou. To nám přináší snahu 

vyvíjet nové, spolehlivější a účinnější materiály a způsoby jak konstrukce sanovat. 
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S tímto tedy také souvisí tyto materiály zkoušet a prověřovat, tedy vést diagnostiku 

vpřed a udržovat krok s těmito novými technologiemi. 

 Neméně důležitá je také historická cennost konstrukcí. Při diagnostice 

stavebních konstrukcí se velmi často setkáváme se starými konstrukcemi cca od 20 do 

100 let, které jsou za desítky let už velmi poškozeny například provozem, vnějšími 

vlivy apod. Do těchto konstrukcí se snažíme zasahovat co nejméně, ale vždy tak, 

abychom získali dostatečné množství potřebných informací pro udržení konstrukce 

schopné provozu a zároveň tak, aby se zachoval historický nádech a krása objektu. 

 Je také nezbytné si uvědomit, že stavebně technický průzkum nezávisí pouze na 

jedné osobě, ale jde o spolupráci několika lidí, kteří si vzájemně musí předávat 

informace pro správné provedení stavebního průzkumu. Stavebně technický průzkum je 

soubor informací poskytující údaje o konstrukci a její vzájemné interakci s okolním 

prostředím. To znamená, že může zahrnovat více odborníků z různých stavebních 

oborů. Například pro určení základových poměrů je potřeba geotechnika, geologa, pro 

získání historických údajů historika, atd. Vlastní stavební průzkum a laboratorní 

zkoušky se pak provádějí většinou stavebními techniky. Výsledky zkoušek a měření 

jsou zpracovány a předány statikovi, který statickým výpočtem ověří konstrukci a 

případně doporučí sanace a zajištění. 
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2. CÍLE 

 Diplomová práce se skládá ze dvou částí a to z teoretické a praktické části. 

Hlavním cílem první části je obecně popsat zděné konstrukce a jejich zkoušení. 

V praktické části je hlavním úkolem provést diagnostický průzkum konstrukčních prvků 

a celků objektu se statickým výpočtem vybraného konstrukčního prvku nebo celku.  
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

 Hlavní náplní této kapitoly je shrnout obecný systém hodnocení existujících 

konstrukcí a popsat zděné konstrukce z hlediska jejich skladby a postup, zásady jejich 

zkoušení. Tato část vychází z odborné literatury [1] až [14] a také z jednotlivých 

mezinárodních a národních norem a předpisů [15] až [23] 

 

 3.1 Obecný systém hodnocení existující konstrukce 

 Obecný systém hodnocení existující konstrukce nám zavádí norma ČSN ISO 

13822 – Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí. Je však ale 

důležité si uvědomit, že tento postup je v mnoha případech pouze orientační, protože se 

velmi často stává, že není možné se jím řídit z celé řady důvodů jako například ztracená 

výkresová dokumentace, nepřesnosti při budování konstrukce, chyby vzniklé 

v důsledku lidského faktoru, požadavek na nepřetržitý provoz konstrukce, nemožnost 

odebrání vzorku z daného konstrukčního celku, atd. Těmto faktorům je pak nutné se 

věnovat ve větší míře a hodnocení provádět pečlivě a pozorně. 

 Samotný postup závisí na účelu hodnocení a na specifických okolnostech (např. 

na dostupnosti projektové dokumentace, na zjištěných škodách, na způsobu využívání 

konstrukce, atd.), nicméně v normě ČSN ISO 13822 je obecně popsán následovně: 

a) stanovení účelu hodnocení  

b) scénáře  

c) předběžné hodnocení:  

 1) studium dokumentace a dalších údajů  

 2) předběžná prohlídka  

 3) předběžné ověření  

 4) rozhodnutí o okamžitých opatřeních  

 5) doporučení pro podrobné hodnocení  

d) podrobné hodnocení:  

 1) detailní vyhledání a prověření dokumentace  

 2) podrobná prohlídka a zkoušky materiálu  

 3) stanovení zatížení  

 4) stanovení vlastností konstrukce  

 5) analýza konstrukce  
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 6) ověření  

e) výsledky hodnocení:  

 1) zpráva  

 2) koncepční návrh konstrukčních opatření  

 3) řízení rizik  

f) v případě potřeby se postup opakuje 

 

 
Obr.1: Vývojový diagram obecného postupu hodnocení existující konstrukce: 
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3.2 Zděné konstrukce 

 Cihelné zdivo je známo a používáno už více než 10 000 let. Na počátku se cihly 

vyráběly z nepálené hlíny, nicméně postupem času se jejich výroba a složení zlepšovali. 

Významným mezníkem byl rok přibližně 3 500 let před naším letopočtem, kdy započala 

výroba pálených prvků. Později se začal povrch upravovat glazováním, čímž se zvýšila 

jejich trvanlivost a estetická hodnota. Na našem území se první cihly objevili již před 

2000 lety v okolí římského tábora v Mušově. Nejstarší dochované zdivo je z gotické 

doby. Největšího uplatnění se však cihelné zdivo dočkalo v období baroka, kdy se cihly 

staly základním stavebním materiálem. 

 Malta byla v gotickém a barokním období zejména vápenná, ovšem už ve 

středověku bylo známo hydraulické vápno. Jestliže byla malta dobře chráněna proti 

degradačním účinkům, můžeme objevit, že byla velmi kvalitní, což ukazuje použití 

dobrých surovin. 

 Dvě velmi významné události, ovlivňující rozvoj zděných konstrukcí, nastaly na 

území tehdejší rakousko-uherské monarchie: 

• Byly vydány předpisy pro zděné budovy se zpřísněnými protipožárními 

požadavky. 

• Dekretem císaře Josefa II. byly zavedeny jednotné rozměry plných 

pálených cihel 303x145x65 mm, po zavedení metrické soustavy byly 

upraveny na 290x140x65 mm. 

 V poslední třetině 19. století se začaly vyrábět děrované cihly – podélně a 

příčně. V období od roku cca 1950 až dodnes je období velkých změn v sortimentu, 

rozsahu a způsobech použití cihlářských výrobků. 

 Nejvíce sledované období v rámci zděných konstrukcí je vymezeno lety asi 1850 

až 1950. V tomto období se vyskytují tři základní druhy zdiva a to: 

• cihelné, 

• kamenné, 

• smíšené. 
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3.2.1 Kamenné zdivo 

 Přírodní kámen je vizuálně velmi estetický materiál, vyznačující se velmi 

vysokou odolností, se kterým se ve stavebnictví pracuje od pradávna. V dnešní době, se 

tento materiál stává znovu oblíbeným a to právě z estetických důvodů. Při jeho použití 

musíme dbát na jeho nevýhody, jako je nízká tepelná izolace, nepravidelný tvar, to 

znamená větší spotřeba spojovacího materiálu. Dnes se tedy přírodní kámen používá 

zejména pro výstavbu konstrukcí v exteriéru, jako jsou terasové zídky, podezdívky, 

plotové konstrukce. Široké využití je i pro provedení obkladů a dlažeb. 

 Při využívání tohoto zdroje stavebního materiálu se většinou používal kámen co 

nejblíže dostupný staveništi, který nebyl nijak opracován, pouze kladen a spojován na 

plochou stranu. Dnes se kámen běžně opracovává do různých tvarů a můžeme ho různě 

uspořádat. 

Rozdělení dle typu kamene a uspořádání: 

• Zdivo z lomového kamene – neopracovaný přírodní kámen o 

velikosti hrany okolo 20cm, šířka spáry s pojivem cca 15 až 

40mm. 

 

• Kopákové (řádkové) zdivo – opracované kameny tvaru 

obdélníku, můžou být kladeny jak svisle, tak vodorovně. 

 

• Kvádrové zdivo – kameny opracované do přesných rozměrů 

kladeny na co nejmenší spáry 

 

• Kyklopské zdivo – vytvořené kameny opracovanými do pěti až 

osmiúhelníků o šířce hrany cca 20 – 30 mm. 

                      
           Obr.2: Zdivo z lomového kamene        Obr.3: Kopákové (řádkové) zdivo 
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          Obr.4: Zdivo z kvádrového kamene                             Obr.5: Kyklopské zdivo 
 
 
3.2.2 Keramika 

 Průmysl keramiky patří k nejstarším tradičním oborům. V širším slova smyslu se 

rozumí průmyslové zhotovování výrobků pálením keramických surovin, do kterých 

patří zejména hlíny, jíly, kaolíny, spraše, jílovité břidlice, atp. Typická je výroba 

tvarováním za studena a následné pálení popřípadě odlévání. 

 Způsoby zpracování: 

• keramický způsob – nejčastější, vytvářejí se za sucha a zpevňují 

se pálením 

• hutnický způsob – roztavení suroviny v žáru a následné odlévání 

do forem. 

 Typický technologický postup: 

• těžba, úprava, zpracování surovin 

• vytváření za normální teploty 

• sušení 

• výpal při vysokých teplotách 

 Charakteristický znak keramických výrobků je keramický střep, pod tímto 

pojmem si lze představit celý keramický výrobek nebo jeho část. Dle jeho vlastností se 

pak dělí dle: 

• nasákavosti 

• barvy 

• charakteristiky střepu  

• použití  
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3.2.3 Cihlářské výrobky 

 Tyto produkty řadíme mezi hrubé keramické výrobky, které jsou formovány 

z přírodních méně hodnotných surovin, hlín a jílů, do požadovaných tvarů a jsou páleny 

při teplotách 900 až 1100 ˚C. Po tomto procesu vznikají výrobky, které jsou 

charakteristické svou pórovitostí a barvou, zejména červenou. Jsou většinou 

neglazované, plné, nebo s vylehčenými otvory (můžou být příčné nebo podélné), 

dutinami nebo se zvýšenou pórovitostí. 

 Vlastnosti cihel, mechanické i fyzikální, jsou ovlivněny nejen kvalitou použitých 

surovin pro jejich výrobu, ale také způsobem jejího zpracování a teplotou, kterou byli 

vypáleny. Teplota výpalu výrazně ovlivňuje zejména výslednou pevnost produktu i jeho 

barvu. Pevnost tlaku se pohybuje v rozmezí cca od 5 MPa do 60 MPa a je 

nejdůležitějším kritériem pro rozdělení cihel do tříd. Neméně důležitým kritériem je 

také objemová hmotnost, s ní související pórovitost a nasákavost, mrazuvzdornost a 

v neposlední řadě jsou také významné rozměry kusových staviv.  

 Třídění cihlářských výrobků, jejich vlastnosti a zkoušení je popsáno v ČSN 72 

2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení. Podle této normy se cihlářské výrobky 

třídí podle použití na: 

• výrobky pro svislé konstrukce, 

• výrobky pro vodorovné konstrukce, 

• výrobky pro pálenou krytinu, 

• výrobky pro zvláštní účely. 

 

3.2.3.1 Prvky pro svislé konstrukce 

 Do této skupiny patří různé cihly a tvarovky pro zdění i pro keramickou 

prefabrikaci: 

a) Cihly plné CP 

V současné době se nejčastěji vyrábějí ve 2 provedeních: velké o rozměrech 

290x140x65mm s průměrnou hmotností 4,2 až 5,0 kg a malé o rozměrech 

250x120x65mm s průměrnou hmotností 3,1 až 3,7 kg. Objemová hmotnost se 

pohybuje okolo 1800kg.m-3. Podle pevnosti v tlaku jsou výrobky děleny do tříd dle 

normy ČSN EN 771-1. 
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Obr. 6: Cihla plná 

 
 
 
b) Cihly děrované 

Tento druh cihel se vyrábí v nejrůznějších druzích, které většinou svými rozměry 

odpovídají násobku normálního formátu cihel. Můžeme sem zařadit příčně děrované 

cihly, tvarovky a kvádry. Tyto prvky mají velmi malou objemovou hmotnost 

v rozmezích od 900 do 1450 kg.m-3 a velmi výhodné tepelně izolační vlastnosti, 

jsou tenkostěnné s velmi kvalitního materiálu, mrazuvzdorné i nemrazuvzdorné. 

Můžeme s nimi vystavět jak obvodové i vnitřní nosné zdi, tak vnitřní příčky, lze 

z nich také vytvářet vícevrstvé zdivo. Vnější vrstvy jsou běžně opatřeny omítkou. 

 
Obr.7: Cihla děrovaná 

 

 

c) Cihelné dlaždice a obkladačky 

• Dlaždice stájové se používají pro zhotovení dlažeb ve stájích a chlévech 

tradičním způsobem. 

• Půdovky se využívají zejména pro kladení do půdních prostor a jiných 

užitkových prostor. 
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• Tažené cihelné obkladačky se vyrábí v různých druzích dle rozměrů: délka 

290, 250 a 145mm, šířka 140, 120, 65 a 40mm, tloušťka 16mm, navíc se 

upravují hrany a lícní plochy. Nejčastěji se používají pro venkovní obklady 

zdiva i interiéru. 

• Cihelné obkladačky lité se odlévají do forem, jsou dokonale tvarované a 

lehké 

• Stavební keramika: keramické dlaždice, obkladačky, kachle, topné tělesa. 

 

 
Obr.8: Cihelný obklad 

 

 
Obr.9: Cihelná dlažba 

 
 

 
3.2.3.2 Prvky pro vodorovné konstrukce 

 Do této kategorie patří nejrůznější tvarovky, ze kterých se montují vodorovné, 

nejčastěji stropní nebo střešní konstrukce bez použití podpůrné konstrukce. 
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Nejtypičtější společný znak pro tyto prvky je malá hmotnost, která je dosažena díky 

objemovým vylehčením. To znamená, že v tvarovkách jsou vytvořeny velké dutiny. 

Objemová hmotnost takovýchto kusů je velmi malá a může klesnout při dostatečné 

únosnosti až na 150kg.m-3, tím pádem se výrazně zmenší hmotnost vlastní konstrukce 

stropu. Tyto výrobky slouží jak pro monolitické stropní konstrukce, tak pro montované 

konstrukce s použitím vložek nebo pro stropní keramické dílce vyztužené nebo 

předpínané. Můžou to být například: 

 

a) Stropní vložky SIMPLEX-REKORD 

Těmito vložkami se vyplňují železobetonové žebříkové stropy, umožňují celkové 

snížení hmotnosti a získání rovného podhledu. 

 

 
 
 

Obr.10: Příklad keramicko-betonového stropního panelu (1 - cihelná tvarovka, 2 - beton, 3 - výztuž, 4 - 
výztuž) 

 

 

b) Stropní desky HURDIS 

Vyrábějí se s kolmými nebo šikmými čely, ke kterým pak ještě náleží patky. Desky 

s kolmými čely se vkládají přímo mezi ocelové nebo betonové nosníky s danou 

osovou vzdáleností, odpovídající délce desky. Desky se šikmými čely se vkládají na 

patky navlečené na ocelových nosnících I profilu. Tento systém lze použít i pro 

zdění příček, ve výjimečných případech i pro obvodové zdivo. 
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Obr.11: Příklad provedeni stropního systému HURDIS 

 
 

c) Stropní vložky Miako 

Používají se pro stropy montované na stavbě. Vkládají se mezi nosníky na danou 

osovou vzdálenost podle druhu použitých vložek. Pro jejich montáž se používají 

speciální cihelné nosníky s uložením na nosné zdivo do maltového lože. Nosníky je 

nutno při montáži podpírat podpěrami. Zmonolitnění se provádí betonovou 

zálivkou. 

 

 

 

Obr.12: Příklad provedení stropní vložky MIAKO 
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d) Stropní vložky ARMO 

Tyto stropní tvarovky se mohou používat buď jako výplňové vložky pro 

monolitické, žebrové železobetonové stropy nebo jako výplň prefabrikovaných 

stropních dílců. 

 

 
Obr.13: Příklad stropní vložky ARMO 

 

 

3.2.3.3 Prvky pro pálenou krytinu 

 Používají se pro pokrývání střech s dřevěnou konstrukcí krovu, ideálně pro sklon 

nad 35˚. Pálenou krytinou se myslí různé druhy tašek, vyráběných buď tažením na 

šnekových lisech – tažená krytina nebo přelisováním pláství na revolverových lisech – 

ražená krytina. Výhodou je rychlá montáž a snadná oprava. 

 
Obr.13: Příklady střešní pálené krytiny 

 

3.2.3.4 Výrobky pro zvláštní účely 

 Do této skupiny zahrnujeme pálené cihlářské výrobky pro speciální použití jako 

např. kanalizační cihly, komínové cihly, plotovky, studňovky, trativodky. 
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3.2.4 Maltoviny 

 Velmi důležité místo ve stavebnictví zaujímají pojiva. Tímto pojmem nazýváme 

látky, které jsou schopny spojovat jiné sypké nebo kusové materiály v jediný a soudržný 

a dostatečně pevný celek. Pojiva jsou tedy organické nebo anorganické látky, které když 

se smíchají s vhodným plnivem (mající vhodnou tvárnost) vznikne dostatečně tvárná 

směs, která má po zatvrdnutí dostatečnou pevnost spolu s dalšími požadovanými 

vlastnostmi. 

 Ve spojení s pojivy se také objevuje výraz maltovina. Maltovina je anorganické 

stavební pojivo, které se vyrábí z vhodných surovin pálením na vysokou teplotu 

(mnohdy až do meze slinutí), které po rozdrcení nebo vyhašení umožňuje s vodou a 

plnivem zpracovatelnou směs, která ztvrdne a ztuhne za vzniku nových chemických 

sloučenin na stavivo s dostatečnou pevností. 

 Pojiva rozdělujeme podle mnoha hledisek. V širším slova smyslu je můžeme 

dělit na:  

• pojiva mechanická, 

• pojiva chemická –  vzdušná pojiva, 

   hydraulická pojiva, 

• pojiva zvláštní. 

 

 Pojiva mechanická jsou taková, u kterých při procesu pojení nedochází 

k chemickým změnám. Jsou to například hlína, asfalt, pájky a některá lepidla. 

 Pojiva chemická jsou taková, u kterých dochází při procesu pojení k chemickým 

změnám. Jsou to například sádra, vápno, cementy. Tyto pojiva můžeme dále rozdělit na 

vzdušná a hydraulická.  

   Vzdušná pojiva se po rozmísení s vodou a aplikaci na daný 

   výrobek nachází stále ve vzdušném prostředí. Jsou to například 

   vzdušné vápno, sádra a sádrové pojiva, hořečnatá malta a další. 

   Hydraulická pojiva a výrobky z nich spojené tuhnou částečně na 

   vzduchu, tvrdou a zachovávají si tvarovou stálost jak na  

   vzduchu, tak i ve vodě. Jsou to například hydraulické vápno, 

   všechny druhy malt. 
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 Pojiva zvláštní nebo také speciální se vyznačují jednou nebo více vlastnostmi, 

které jsou u nich zlepšeny. Tato vlastnost pak většinou udává název pojiva: žáruvzdorná 

pojiva, pojiva se zvýšenou chemickou odolností, s regulovanou změnou objemu, atd. 

 

3.2.5 Malty 

 Malty jsou jedny z nejdůležitějších staviv používaných ve stavebnictví. Jsou 

obvyklým stavebním materiálem, který slouží pro spojování stavebních prvků, 

k ochraně a úpravě povrchů staveb, k těsnění dutin, spár, k izolaci před teplotami, 

vodou a agresivním prostředím a k ochraně výztuže. 

 Maltou se tedy nazývá zatvrdlá směs pojiva, plniva, vody a přísad, která má 

v čerstvém stavu nejčastěji podobu plastické kaše, výjimečně tekuté konzistence a 

nazývá se čerstvou maltou. 

 Některé druhy malt však nemusí obsahovat všechny tři základní složky, jako 

například hliněné malty (nemají pojivo) nebo některé malty s organickým pojivem se 

nemísí s vodou. V některých případech se doplňují přísady pro upravení vlastností malt. 

 Pro výrobu a použití stavebních malt platí normy ČSN EN 998-1 Specifikace 

malt pro zdivo – Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky a ČSN EN 998-2 Specifikace 

malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění. Zkoušení malt pak definují normy ČSN EN 

1015-1 až 12. 

 Pro výrobu stavebních malt se používá hlavně těchto materiálů: 

• vápno vzdušné, hydraulické, a vápenný hydrát, 

• směsné hydraulické pojivo, 

• portlandský cement, portlandský struskový cement, vysokopecní cement 

a bílý cement, 

• různé druhy sádry, 

• přírodní kamenivo, vysokopecní granulovaná struska, škvára, popílek, 

teracové drtě, uměle vyráběná pórovitá kameniva (keramzit, perlit, atd.), 

slévárenský písek, 

• přísady nebo příměsy pro získání požadovaných vlastností, 

• záměsová voda. 

 

 Plniva, tedy kamenivo, se volí podle účelu malty. Nejběžněji se využívá drobné 

kamenivo přírodní, jak těžené, tak drcené, hutné nebo pórovité či průmyslové odpady. 
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Frakce kameniva pro různé využití: 

• 0-8 mm pro malty v keramických dílcích, pro osazování částí a dílců a 

potěry, 

• 0-4 mm pro malty na zdění, kladené dlažeb a obkladů, pro jádrovou 

vrstvu omítek, 

• 0-1 mm pro malty na jemné omítky a pro spárování spár do šířky 4 mm. 

 

 Přísady se do malt přidávají zejména pro získání lepší zpracovatelnosti a 

plastičnosti, pro provzdušnění, pro urychlení nebo naopak zpomalení tuhnutí nebo 

tvrdnutí, pro zvýšení vodotěsnosti a odolnosti proti průniku vodních par a podobně. 

 

3.2.5.1 Dělení malt 

 Malt pro stavební účely je velké množství a můžeme je rozdělovat podle 

nejrůznějších kritérií: 

• podle účelu použití – rozeznáváme malty pro zdění a omítání, malty pro 

výrobu keramických dílců, tepelně izolační, stykové a spárovací, pro 

kladení dlažeb a obkladů, malty pro speciální účely, 

• podle typu použitého pojiva: 

� vápenné obyčejné MV a jemné MVJ, 

� vápenocementové obyčejné MVC, jemné MVCJ a pro 

šlechtěné omítky MVCO, 

� vápenosádrové MVS, 

� sádrové MS, 

� cementové obyčejné (hrubé) MC a pro cementový postřik 

MCP, 

• podle objemové hmotnosti malty v suchém stavu: 

� tepelně izolační do 1100 kg.m-3, 

� malty vylehčené do 1600 kg.m-3, 

� malty obyčejné do 2300 kg.m-3, 

� malty těžké nad 2300 kg.m-3, 

• podle pevnosti v tlaku se dělí na třídy: 

M1; M2,5; M5; M10; M15; M20; M d (d je násobek 5) 
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Značka malty je hodnota pevnosti v tlaku v MPa, pod kterou nesmí 

klesnout průměrná hodnota z výsledků zkoušek. 

Zkoušky se provádějí na sadě tří krychlí o hraně 100 mm nebo na 

zlomcích tří trámečků o rozměrech 40x40x160 mm po zkoušce v ohybu. 

• Podle tepelné vodivosti: 

� tepelně izolační λ ≤ 0,4 W.m-1.K-1, 

� vysoce tepelně izolační λ ≤ 0,25 W.m-1.K-1, 

� mimořádně tepelně izolační λ ≤ 0,14 W.m-1.K-1. 

  Hlavním faktorem, jak lze dosáhnout tepelně izolační funkce malty je 

  volba kameniva s nízkou objemovou hmotností, například   

  expandovaného perlitu nebo použitím organických plniv, například 

  granulí polystyrénu. 

 

 Dále podle požadovaných vlastností můžeme malty dělit na mrazuvzdorné 

(definují se podle počtu zmrazovacích cyklů), vodotěsné, propustné vzhledem k vodní 

páře (definují se množstvím prostoupené vodní páry za jednotku času), podle druhu 

malty, dále malty se zvláštními vlastnostmi nebo malty pro zvláštní použití (břizolitové 

omítky, umělý kámen, krytalové malty, barytové malty, žáruvzdorné malty, atd.) 

 

3.2.5.2 Druhy a použití malt 

a) Vápenné malty 

 Skládají se z různých druhů vápen, vody, a plniva, obvykle z přírodního písku a 

to říčního nebo kopaného, tedy drobného kameniva. 

 

• Vápenná malta ze vzdušného vápna 

  Vyrábí se z vápna vyhašeného, mletého vzdušného vápna nebo  

  vápenného hydrátu. Množství vápna se řídí dle požadavků na pevnost a 

  objemovou stálost malty. Používá se na zdění méně namáhaného zdiva 

  v suchém prostředí a na vnitřní omítky. 
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• Vápenná malta z hydraulického vápna 

  Nejčastěji se využívá pro zdění prvků ve vlhkém prostředí a na vnější 

  omítky. Méně vhodné jsou pro vnitřní omítky, z důvodu jejich hutnosti a 

  neprodyšnosti. Proces tuhnutí vyžaduje vlhké prostředí. 

 

• Vápenocementové malty 

  Nebo také tzv. nastavované, se zhotovují smícháním čerstvé vápenné 

  malty a cementu v množství podle požadované pevnosti a účelu použití. 

  Toto pojivo dosahuje vyšších pevností, a proto se používá pro zdění více 

  namáhaného zdiva nebo příček s pevnostmi do cca 2,5 MPa. Jsou ale 

  také vhodné pro vnější omítky (štukové) a do vlhka. K tomuto druhu 

  malt také patří směsi na tzv. šlechtěné omítky – břizolit a na umělý 

  kámen pro omítky fasád a soklového zdiva. Dodávají se také ve formě 

  suché směsi v různých barevných odstínech. Před použitím se pouze 

  smíchá s daným množstvím vody pro vhodnou konzistenci. 

 

• Vápenosádrové malty 

Vytváří se smícháním vápenné malty s pomalu tuhnoucí sádrou nebo 

s anhydritovým pojivem. Používají se především na hrubé omítky, které 

se nacházejí v suchém prostředí, případně pro vnější omítky dřevěných 

konstrukcí, protože jsou dobře přilnavé k podkladu. Sádra urychluje 

tuhnutí, zvyšuje však svou citlivost na vlhkost, což je nepříznivé 

z hlediska mrazuvzdornosti, objemové hmotnosti, pevnosti a podobně. 

 

b) Sádrové malty 

• Z rychle tuhnoucí sádry a to jen smícháním sádry a vody, někdy s malou 

přísadou vápna, případně zpomalovače tuhnutí. Největší využití má 

zejména pro jemné vnitřní omítky, pro ozdobné dekorace, uchycení pro 

vodo a elektroinstalace, vyspravení nerovností podkladu. 

• Z pomalu tuhnoucí sádry nebo z anhydritového pojiva. To je směs sádry, 

drobného kameniva a vody. Používají se na jemné i hrubé omítky, na 

tvárnice, příčkové desky, umělé mramory, atd. 
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c) Cementové malty 

 Vyrábějí se smícháním cementu, vody a nejčastěji říčního písku a případně 

dalších přísad a příměsí. Obvykle se ještě přidává vápno pro zlepšení plastičnosti, 

nejlépe ve formě vápenné kaše. Používají se hlavně pro zdění velmi namáhaných částí 

zdiva, do keramických dílů, na hrubé omítky vnějších zdí, které jsou zvlhčovány, na 

vnitřní pálené omítky (prádelny, garáže,..), pro zálivky a podkladní malty při osazování 

dílců, pro spárování, cementové postřiky, pro kladení dlažeb a podobně. 

 

d) Průmyslově vyráběné malty 

 Do roku 1992 byly označovány jako suché maltové směsi pouze s osvědčením 

jakosti. Od roku 1992 byly definovány normou ČSN 72 2430-2 a nyní jsou určeny 

normou ČSN EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější 

omítky a ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo - Část 2 Malta pro zdění. 

 Tento druh malty je směs vytvořena smícháním z minerálních pojiv, plniv a 

přísad, případně vody. Tato směs je vyráběna ve výrobně a dopravována na místo jejího 

využití. Je možné ji dodat jak v suchém, tak ve zvlhlém stavu nebo i jako maltu 

čerstvou, již ve vhodné konzistenci. Hmoty pro její výrobu a složení musí odpovídat 

požadavkům na budoucí vlastnosti malty podle uvedených norem. 

 

e) Břízolitová malta 

 Malty na šlechtěné omítky a na umělý kámen, které využívají na povrchové 

úpravy fasád. Dodávají se jako hotové suché směsi obsahující pojivo (většinou vápenný 

hydrát s cementem), plnivo (kamenná moučka a drť), minerální barvivo a slídové 

šupinky. Můžou se dělit podle vzhledu: například žula přírodní, žula tmavá, pískovec 

žlutý atd., ovšem každý výrobce má svůj standardní vzorník. 

 

f) Speciální malty 

 Základní pojivovou složkou těchto malt je anorganické pojivo. Je možné použít i 

další libovolné únosné přísady, včetně přísad makromolekulárních. Mezi speciální 

malty se také řadí výrobky pro dodatečné opravy a rekonstrukce betonových, 

železobetonových a zděných konstrukcí. Obecně to jsou malty, u kterých vyžadujeme 

nějakou zvláštní vlastnost. Můžou to být malty: 

• Kyselinovzdorné – odolné proti agresivním vodám. 
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• Žáruvzdorné – šamotové do 1710˚C, dinasové do 1790 ˚C, magnezitové do 

1450 ˚C. 

• Provzdušněné – lepší zpracovatelnost, mrazuvzdornost, vodotěsnost. 

• Krytalové – pro omítání stropů nebo stěn s topnými trubkami krystalového 

topení. 

• Barytové – používá se jako stínící vrstva proti průniku ionizujícího záření 

tam, kde se pracuje se zdroji RTG, α i β záření. 
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3.3 Diagnostika zděných konstrukcí 

 

3.3.1 Problémy při posuzování starších zděných konstrukcí 

 Cihelné zdivo se sestává z jednotlivých zdících komponentů, z čehož nám 

vyplývají určitá pozitiva i negativa. Z historického vývoje zdiva nám vyplívá, že se 

můžeme setkat se zděnými konstrukcemi různého stáří, které mnohdy výrazně převyšují 

běžně plánovanou dobu životnosti. Tyto konstrukce pak mohou vykazovat nejrůznější 

problémy. Mezi nejvýznamnější patří: 

• Nedostatečná prostorová tuhost zdiva: zajištění zdiva ve vodorovném 

směru úplně chybí nebo je nedostačující. 

• Stavební zásahy v minulosti: v průběhu stavby byly několikrát zásadně 

změněny některé konstrukční prvky, byly oslabeny průřezy nebo 

odstraněny části nosných konstrukcí. 

• Složení zdiva: obzvláště u masivních konstrukcí může být vyhovující 

vazba pouze v povrchové vrstvě a uvnitř se skrývá směs kamene prolitá 

maltou, případně dutiny až kaverny, pozor také na smíšené zdivo. 

• Neprovázanost zdiva: po odstranění omítky, můžeme zjistit více 

neprovázaných vrstev. 

• Změny v užívání a změny zatížení konstrukce. 

• Trvanlivost zdiva: jedná se hlavně o vliv cyklu zmrazování a 

rozmrazování, pak také o odolnost proti vlivu solí kyselin, které 

rozrušují zdivo. 

• Vlhkost zdiva: v první řadě má vliv na snížení únosnosti a urychlení 

degradačních procesů, dále také zhoršuje provozně funkční vlastnosti 

konstrukce. 

• Poruchy, zejména trhliny: rozvoj poruch souvisí s většinou 

předcházejících problémů. 
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3.3.2 Konstrukční uspořádání zděných konstrukcí 

  Ze zdiva se vyzdívaly tyto konstrukční prvky: 

• Zděné stěny – nosné mají statickou funkci a současně chrání a rozdělují 

  vnitřní prostor, jsou to stěny průčelní, vnitřní podélní a 

  příčné, schodišťové a další; příčky nemají statickou 

  funkci, pouze rozdělují místnosti.   

• Pilíře – nosné svislé prvky, které mají poměr výšky k šířce menší než 4, 

 většinou jsou součástí stěn. 

• Sloupy – nosné svislé prvky, štíhlejší než pilíře, samostatně umístěné 

 v půdorysu. 

• Opěrné zdi. 

• Základy. 

• Ostatní části stavebních objektů. 

 

 Velice důležitá u zděných konstrukcí je vazba zdiva. Vazba zdiva je způsob 

kladení cihel ve zdivu mající za cíl, aby styčné spáry (svislé) ve dvou sousedících 

vodorovných řadách cihel nebyly průběžné. Pro dosažení správné vazby zdiva je 

zapotřebí dodržet tyto zásady: 

• Všechny styčné spáry v každé vrstvě musí být překryty cihlou v další 

vrstvě o 1/4 až 1/2 délky cihly.  

• Ložné spáry musejí být kolmé k tlaku, tedy vodorovné. 

• Ve zdivu se má použít co nejvíce celých cihel, s výjimkou míst křížení, 

zalomení nebo ukončení stěny, kdy se mohou použít tříčtvrtky nebo 

půlky. Čtvrtky nebo pásky se mají použít pouze výjimečně. 

 

Cihla uložená ve zdivu tak, že její délka je rovnoběžná s lícem stěny, se nazývá běhoun, 

cihla uložená kolmo k líci se nazývá vazák. Zeď o tloušťce poloviny cihly obsahuje 

pouze běhouny, zeď o tloušťce jedné cihly obsahuje pouze vazáky, ve stěnách o 

tloušťce jedné a půl cihly a větší se pravidelně střídají běhouny a vazáky v různém 

uspořádání, z nichž jsou nejznámější na obr. 14.  
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Obr.14: Základní vazby cihelného zdiva. 1) běhounová, 2) vazáková, 3) polokřížová, 4) křížová  

 
 
3.3.3 Stanovení pevnosti v tlaku zdících prvků 

  Vlastnosti zdících prvků, zejména rozměry, tvar, uspořádání, objemová 

hmotnost a pevnost v tlaku se určí u existujících konstrukcí na vzorcích odebraných 

z vyšetřované konstrukce podle příslušných norem, nebo po odkrytí povrchu zdiva 

vhodnou nedestruktivní metodou. 

 

3.3.3.1 Pevnost v tlaku na vzorcích odebraných z konstrukce 

 Pevnost v tlaku zdících prvků se určuje podle ČSN EN 772-1 jako průměrná 

pevnost v tlaku stanoveného počtu vzorků celých zdících prvků. Minimální počet 

vzorků je šest, ale tento počet se musí upravit vzhledem k velikosti konstrukce. Norma 

také připouští zkoušet reprezentativní části zdících prvků, zejména v případě prvků 

větších rozměrů. Tato reprezentativní tělesa, například krychle se mají vyřezat 

z různých míst prvku (na okraji, uvnitř). Tím pádem se počet zkušebních míst zvětšuje. 

 Pevnost v tlaku zdících prvků, uvažovanou při návrhu, je normalizovaná pevnost 

v tlaku fb. Tato hodnota se získá přepočtem pevnosti zdících prvků na pevnost ve stavu 

přirozené vlhkosti, což je 6±2 %, pokud nebyla v tomto stavu již stanovena, a vynásobí 
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se součinitelem vlivu výšky a šířky zdících prvků δ podle tabulky 1. Normalizované 

zkušební těleso má při tom rozměry 100x100 mm. 

 

Výška zdícího 
prvku (mm) 

Nejmenší vodorovný rozměr zdícího prvku (mm) 

50 100 150 200 250 nebo větší 

50 0,85 0,75 0,70 0,70 - 

65 0,95 0,85 0,75 0,75 0,65 

100 1,15 1,00 0,90 0,90 0,75 

150 1,30 1,20 1,10 1,10 0,95 

200 1,45 1,35 1,25 1,25 1,10 

250 nebo větší 1,55 1,45 1,35 1,35 1,15 

poznámka: Lineární interpolace je povolena. 

 
Tabulka 1: Součinitel vlivu výšky a šířky zdících prvků δ. 

 

3.3.3.2 Pevnost v tlaku na tělesech vyrobených z jádrových vývrtů 

 Protože je v praxi při diagnostickém průzkumu mnohdy velmi složité a obtížné 

odebrat bez poškození celé vzorky zdících prvků, i přes možnost vyřezání 

reprezentativního vzorku, je možné pro jeho získání použít metodu jádrového vývrtu. 

Běžně se provádějí vývrty o průměru 50 mm, ze kterých se vyrobí válcová tělesa. 

Problémem je, že směr jejich zatěžování v lisu není totožný se směrem působení 

zatížení v konstrukci (vývrty jsou většinou vodorovné). Proto se osvědčilo na základě 

zkušeností provádět jádrové vývrty o průměru 75 mm do vazáku po celé délce cihly. 

Z takového vývrtu je možné vyřezat zkušební tělesa s příčným rozměrem d = 50 mm 

nejen pro stanovení pevnosti v tlaku, ale i pro pevnost v tahu za ohybu. Optimálním 

reprezentativním tělesem je hranol s rozměry 50x50x250 mm. Pro stanovení pevnosti 

v tahu za ohybu je vzdálenost podpěr 200 mm (4d). Po zlomení tělesa při ohybové 

zkoušce lze ze zbylých zlomků poměrně jednoduše získat až čtyři krychle s rozměry 

50x50x50 mm pro stanovení pevnosti v tlaku.  Díky možnosti získání většího počtu 

vzorků z jedné cihly lze získat pevnost z různých částí zdi, prípadně v různém 

vlhkostním stavu. 
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Obr. 15: Odběr vzorků zdiva o průměru 75 mm jádrovým vrtáním a zkušební tělesa vyrobena z vývrtů. 
 
 
3.3.3.3 Pevnost v tlaku zjištěná nedestruktivně 

 Tvrdoměrné metody zkoušení cihel jsou modifikací metod používaných pro 

beton, uvedených v normě ČSN 73 1373 Tvrdoměrné metody zkoušení betonu. Pro 

zkoušení cihel se používají hlavně dvě metody a to metoda Waitzmannova tvrdoměru a 

metoda Schmidtova odrazového tvrdoměru. Waitzmannův tvrdoměr je upravené 

kladívko Poldi na zkoušení tvrdosti oceli. Jeho podstatou je ocelové razidlo se dvěma 

kuličkami o průměru 10 a 20 mm. Kulička o průměru 10 mm je při zkoušce opřena o 

srovnávací ocelovou tyčinku známé tvrdosti. Kulová plocha o průměru 20 mm se přes 

papírovou fólii opírá o povrch zkoušeného materiálu. Vtisk na srovnávací tyčince i 

zkoušeném materiálu se vyvozuje úderem paličky tvrdoměru. Tato metoda vykazuje 

velmi dobré výsledky při zkoušení cihel, neboť uspořádání přístroje eliminuje útlum 

v případě nepříliš dobře upevněných cihel ve zdivu. Je však poměrně pracná, zejména 

s ohledem na vyhodnocení měřených vtisků, proto se v praxi používá spíše výjimečně. 

 Z odrazových tvrdoměrů typu Schmidt byl pro účely cihelných zdících prvků 

vyvinut typ LB. Hlavním rozdílem proti tvrdoměru Schmidt L na beton je pouze menší 

poloměr kulové plochy razníku. Způsob provádění a vyhodnocování zkoušek je 

prakticky stejná jako pro betonové konstrukce, s výjimkou kalibračních vztahů. Na 

obroušeném povrchu cihly se provede minimálně pět, lépe osm až deset měření odrazu. 

Hodnota jednotlivých měření se nesmí lišit od aritmetického průměru všech měření na 

stejném zkušebním místě o více než ± 20%. Pevnosti stanovené na základě kalibračního 

vztahu, které vybočují z této podmínky, se vyloučí a ze zbývajících platných měření 

(musí jich zůstat alespoň pět) se vypočte nový aritmetický průměr pevnosti v tlaku. 



 
 

36 
 

 Protože vztah mezi pevností v tlaku a tvrdostí cihel se může lišit podle místa 

odběru a rovněž podle vlastností povrchu zdiva, je nutné upřesnit korelační vztah mezi 

tvrdostí stanovenou tvrdoměrem a pevností v tlaku na vzorcích odejmutých 

z konstrukce. Zkušební vzorky před stanovením pevnosti v tlaku upneme do lisu (při 

napětí cca 10% pevnosti cihly) a vyzkoušíme nejdříve tvrdoměrnou metodou. 

 Je důležité taky říct, že pomocí tvrdoměrných metod zkoušíme pouze cihly plné 

pálené, protože v případě tvarovek je výsledek zkreslen přítomností otvorů uvnitř prvku. 

 

 
Obr. 16: Tvrdoměr Schmidt LB pro zkoušení cihelného zdiva 

 
 

3.3.4 Stanovení pevnosti v tlaku malty 

3.3.4.1 Metody pro zjišťování pevnosti v tlaku malty ve spárách 

 Pevnost malty v tlaku v existující konstrukci se může zjišťovat: 

• Nedestruktivní metodou a to tvrdoměrnými zkouškami pomocí 

vhodných kalibračních vztahů nebo odhadem dle hloubky vrypu. 

• Na základě obsahu pojiva stanoveného chemickým rozborem. 

• Metodami lokálního porušení, nejznámější je metoda upravenou 

příklepovou vrtačkou na základě kalibračních vztahů. 

 Jestliže mají ložné spáry dostatečnou tloušťku a malta je dostatečně pevná, lze 

pro stanovení pevnosti v tlaku použít tělesa vyrobená ze spár, která se zkouší podle 
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normy ČSN EN 1015-11 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 11: Stanovení 

pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku. 

 U tvrdoměrných metod je největším problémem tloušťka spár, která se u starších 

konstrukcí pohybuje cca od 10 do 14 mm. Jedna z možností zkoušení je vtlačování 

upraveného přípravku, intendoru. Je založen na principu vtlačování do malt po 

vzdálenosti 5 mm, pomocí kladiva hmotnosti 1 kg ze vzdálenosti 100 mm, což odpovídá 

energii úderu 1 J. Byl také vyvinut kalibrační vztah, který však bývá ovlivněn osobou 

vykonávající zkoušku. Z tohoto důvodu byl vyvinut kyvadlový intendor, který zaručuje 

konstantní energii úderu. 

 Dalším přístrojem, který je ale vhodnější pro zkoušení kvality malt v nových 

zděných konstrukcích je Schmidt PM. Princip zkoušení je prakticky totožný jako u 

betonových konstrukcí, pouze je změněn beran, který má razník o průměru 8 mm a 

opisuje kruhovou dráhu. Po jeho dopadu na maltu se odrazí a z odrazu lze stanovit 

pevnost malty. 

 

 
Obr. 17: Metoda válcového intendoru 

 

 
Obr. 18: Metoda Schmidtova tvrdoměru typu PM 

 



 
 

38 
 

 V praxi se však stala nejrozšířenější semidestruktivní metoda zjišťování pevnosti 

malty pomocí upravené vrtačky, a proto bude podrobněji rozebrána. 

 

3.3.4.2 Druhy upravených vrtaček 

 Právě pro zkoušení malty ve spárách zdiva byla upravena ruční vrtačka, která je 

také známá pod názvem „Kučerova vrtačka“. Je to metoda založena na vzájemném 

statisticky významném vztahu mezi pevností malty ve spárách a odporem malty proti 

vnikání vrtáku. Proti běžné ruční vrtačce je zde navíc příklep, počítadlo otáček a tlačená 

pružina v opěrce o předepsané tuhosti, která zajišťuje požadovaný přítlak. Mírou odporu 

malty je pak hloubka vrtu vrtákem do zdiva o průměru 8 mm. Tato metoda dosáhla 

velké obliby i přes poměrně velkou fyzickou námahu při jejím provádění. Z tohoto 

důvodu byla vrtačka inovována a zavedla se nová elektrická vrtačka, označována PZZ 

01. 

 Pro lepší použití nového typu přístroje PZZ 01 byla použita jako pohonná 

jednotka AKU vrtačka. Pomocí nastavitelného kroužku v přední části vrtačky se nastaví 

předpokládaný stupeň pevnosti zkoušeného materiálu podle zkušebního předpisu pro 

danou zkoušku. Tím je taky zajištěn příslušný počet otáček, po jejichž provedení se 

vrtačka automaticky vypne. Definovaný přítlak na zkušební vrták je dán tlakem pružiny, 

jehož rozmezí je mechanicky aretováno. Byl také změněn průměr vrtáku na 6 mm, díky 

čemu se zlepšila použitelnost vzhledem k tloušťce spáry. 

 

 
Obr. 19: Upravené vrtačky pro zkoušení pevnosti malt ve spárách – ruční a elektrická 
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3.3.4.3 Zkušební postup pro upravené vrtačky 

 Zkušební postup je jak pro ruční tak pro elektrickou vrtačku prakticky shodný, 

liší se pouze kalibrační vztahy. Zkušební místo se volí na tlačených prvcích a upraví se 

následovně: 

 Pokud je zdivo omítnuto, odstraní se omítka na ploše zhruba 200x150 mm tak, 

že ložné spáry jsou přibližně v podélné ose upravené plochy. Při zkoušce se malta 

v jedné ložné spáře vyseká vhodným nástrojem přibližně 20 mm za líc zdiva. 

 
Obr. 20: Umístění vrtu ve spáře zdiva 

 

 
Obr. 21: Rozmístění vrtů ve spáře a vzdálenost vrtu od okraje 

 
 
 Při zkoušce malty se v upravené spáře provedou tři vrty ve vzájemných 

vzdálenostech cca 40mm a minimálně 50mm od hrany zdiva. Hloubka vrtu se následně 

změří hloubkoměrem. Jako platné měření se uvažuje hloubka vrtu d, která se neliší od 

průměrné hloubky dm ze všech tří vrtů o více než 30 %. Pokud tomuto kritériu 

nevyhovují dva z vrtů, zkušební místo se vyloučí. Pokud nevyhovuje pouze jeden vrt, 

vyloučí se z měření a nahradí se novým. V případě, že ani nahrazený vrt nevyhovuje, 

zkušební místo se neuvažuje. 



 
 

40 
 

3.3.4.4 Vyhodnocení zkoušky 

 Kalibrační vztahy jsou vytvořeny výrobcem vrtaček pro různé počáteční 

podmínky, mezi které patří hlavně jiný typ přítlaku, jiný průměr vrtáku, jiný způsob 

vyvození otáček. 

 Ze tří platných měření na jednom zkušebním místě se vypočítá aritmetický 

průměr hloubky vrtů dm a zaokrouhlí se na 1 mm. Informativní pevnost malty fmo se 

stanoví z průměrné hloubky vrtu dm pomocí kalibračního vztahu. Pevnost získaná 

zkouškou na jednom místě se považuje za ekvivalentní hodnotu pevnosti malty 

získanou zkoušením jednoho zkušebního tělesa. Z výsledků zkoušek na konstrukci se 

pak určí výběrový průměr pevnosti malty fm. 

 
Tabulka 2: Kalibrační vztah pro stanovení pevnosti v tlaku malty pomocí upravené ruční vrtačky 

 

 
Obr. 22: Kalibrační vztah pro pevnost v tlaku malty získanou pomocí ruční vrtačky 
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Tabulka 3: Kalibrační vztah pro stanovení pevnosti v tlaku malty pomocí upravené elektrické vrtačky 

 

 
Obr. 23: Kalibrační vztah pro pevnost v tlaku malty získanou pomocí elektrické vrtačky 

 
 
3.3.5 Hodnocení existujících zděných konstrukcí 

 Při hodnocení zděných konstrukcí se postupuje podle platných norem a předpisů 

pro navrhování a zatížení, pro hodnocení existujících konstrukcí se řídíme normou ČSN 

ISO 13822 - Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí. 

 

3.3.5.1 Charakteristická pevnost zdiva v tlaku 

 Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk se určí z pevností zdících prvků a malty 

podle vztahu: 
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fk = K fb
α fm

β
 

Kde fk je charakteristická pevnost zdiva v tlaku N/mm2 pro zdivo s vyplněnými 

  ložnými spárami. 

 K je konstanta závislá na druhu zdiva a skupině zdících prvků, zařazení 

  těchto prvků do skupin závisí na geometrických charakteristikách zdiva 

  těchto prvků. 

 fb je normalizovaná průměrná pevnost v tlaku zdících prvků v N/mm2; 

 fm je průměrná pevnost malty v tlaku v N/mm2, uvažuje se nejvýše menší 

  z hodnot 2 fb nebo 20 MPa. U zdiva s lehkou maltou a u zdiva s tenkými 

  spárami se ověřuje, zda malta odpovídá minimální pevnostní třídě 5 

  MPa. 

 α je exponent závislí na tloušťce ložných spár a druhu malty, α = 0,65 pro 

  nevyztužené zdivo s obyčejnou nebo lehkou maltou, α = 0,85 pro  

  nevyztužené zdivo s maltou pro tenké spáry. 

 β je exponent závislý na druhu malty, β = 0,25 pro obyčejnou maltu, β = 

  0,00 pro lehkou maltu a maltu pro tenké spáry. 

 

 Stanovení pevnosti zdiva podle této rovnice je ověřené pro běžné uspořádání 

zdících prvků z plných cihel klasického formátu průměrné pevnosti a obyčejné malty. 

Zároveň se také počítá, že ve vazbě zdiva se střídají běhouny s vazáky. V takovémto 

případě je konstanta K = 0,5. Pro ostatní druhy zdiva je potřeba součinitel K stanovený 

podle ČSN EN 1996 – 1 – 1 upravit podle použité zkušební metody a korelačního 

vztahu. 

 

3.3.5.2 Návrhová pevnost zdiva v tlaku 

 Charakteristická pevnost zdiva se tedy vypočítá z vlastností zdících prvků a 

vlastností malty. Nicméně při hodnocení zdiva je důležité započítat i další vlastnosti, 

které mají vliv na únosnost konstrukce. Mezi tyto vlastnosti patří hlavně: 

• Pravidelnost vazby zdiva, 

• Vyplnění spár maltou, 

• Zvýšená vlhkost zdiva, 

• Svislé a šikmé trhliny ve zdivu. 
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Současně se také musí zohlednit množství a kvalita zjištěných informací během 

průzkumu – závisí na zkušební metodě, počtu zkušebních míst, odstranění omítky a 

podobně. 

 Návrhová pevnost zdiva se stanoví podle ČSN ISO 13822 jako podíl 

charakteristické pevnosti zdiva v tlaku fk a dílčího součinitele γm, který se určí podle 

vztahu: 

 γm = γm1 x γm2 x γm3 x γm4 

 Kde γm1 je základní hodnota dílčího součinitele spolehlivosti, která se pro 

   zdivo z plných pálených cihel uložených na obyčejnou maltu 

   rovná 2,0 (v ostatních případech je nutno součinitel stanovit 

   rozborem s ohledem na způsob zjištění pevnostních  

   charakteristik). 

  γm2 je součinitel vlivu pravidelnosti vazby a vyplnění spár maltou: 

   0,85 ≤ γm2 ≤ 1,2; dolní mez intervalu platí pro zcela dokonalou 

   vazbu a bezvadné vyplnění spár. 

  γm3 je součinitel vlivu zvýšené vlhkosti, pro vlhkost zdiva v intervalu 

   od 4% do 20% se určí interpolací mezi hodnotami 1,0 ≤ γm3 ≤ 

   1,25. 

  γm4 je součinitel zahrnující vliv svislých a šikmých trhlin ve zdivu 

   v intervalu 1,0 ≤ γm4 ≤ 1,4, přičemž dolní mez intervalu platí pro 

   neporušené zdivo bez trhlin. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

 Praktická část diplomové práce se věnuje diagnostickému průzkumu 

konstrukčních prvků a celků domu dětí a mládeže, který bude v této kapitole 

představen. 

 

4.1 Lokalizace objektu 

 Objekt se nachází ve městě Velké Meziříčí, které je situováno na dálnici D1 asi 

53 km od Brna.  

 
Obr. 24: Lokalizace města Velké Meziříčí 

 

 Při bližším zkoumání umístění zjistíme, že konstrukce leží v centru města, které 

obtékají řeky Oslava a Balinka. 

 
Obr: 25: Detailní pohled umístění DDM 
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Obr. 26 Detailní pohled umístění DDM 

 
 Budova se nachází na ulici Komenského, č. p. 2. Na obrázku 26 můžeme vidět 

vstup z ulice, který se nachází na severovýchodní straně objektu. 

 

 
Obr. 26: Uliční pohled na vstupní část objektu 
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4.2 Údaje o zpracovatelích 

Pracoviště odpovědného řešitele:  

    Vysoké učení technické v Brně 

    Fakulta stavební 

    Středisko AdMaS 

    Veveří 95, 602 00 Brno 

    vedoucí profitcentra: Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. 

    vedoucí VS AdMaS: doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. 

      

 

Odpovědný řešitel:   

    doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. 

    autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku, 

    zkoušení a diagnostiku staveb, ČKAIT 1003372 

    Vysoké učení technické v Brně, 

    Ústav stavebního zkušebnictví 

    Veveří 95, 602 00 Brno 

 

Odpovědný zástupce objednatele 

ve věcech technických:   

    Ing. Antonín Kozina, Bc. Antonín Šilhavý 

    odbor výstavby 

    Město Velké Meziříčí 

    Radnická 29/1, PSČ 594 13 

 

4.3 Historie objektu 

 Po prozkoumání historických pramenů, bylo zjištěno, že zkoumaný objekt je 

starší více než 130 let. Toto datování bylo upřesněno díky nejstaršímu získanému 

podkladu pro stavební úpravu vchodu, který je datován v roce 1885. Následný seznam 

obsahuje základní výpis změn dohledatelných v dokumentaci v průběhu existence 

stavby. 

 



 
 

47 
 

Rok: Stavební úprava, případně zmínka o jejím vzniku v dokumentaci objektu 

1885 Oznámení o změně vchodu do obchodu 

1902-1908 Opravy, přístavba bytů v 1. patře, přístavba skladiště 

1903 Zřízení knihtiskárny 

1923 Projekt dveří místo okna do holičského krámu, směr do ulice 

1929 Vznik kancelářských místností vedle průjezdu po pravé straně (pohled z 

ulice), nový komín z kanceláří, zvětšení okna 

1931 Zvýšení skladiště (nyní odstraněno), stavba sýpky, přístavba mezi sýpkou 

a hlavní budovou 

1935 Dokumentace skutečného provedení úprav z r. 1931 

1946 Skladiště upraveno na sklad minerálních olejů (nyní odstraněno) 

1949 Výměna železných oken za dřevěná 

1950 Oprava střechy 

1980 Rekolaudace na dům pionýrů, oprava hlav komínů 

1987 Projekt domova pionýrů 

1991 Nové dveře v průčelí, úprava na prodejnu masa a uzenin v hlavní budově 

1992 Přístavba sociálního zařízení 

2002 Stavební úpravy v souvislosti s řeznictvím 

po r. 2002 Odstranění přístaveb na levé straně dvora 
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4.4 Předmět průzkumu 

 Na základě objednávky byly odpovědným řešitelem provedeny diagnostické 

práce stavebně technického průzkumu vybraných konstrukčních celků a prvků v objektu 

Domu dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí. 

 Prvotním úkolem prováděného diagnostického průzkumu byla možnost realizace 

úpravy podlah a dispozičního řešení šaten v 1. nadzemním podlaží, možnosti realizace 

zateplovacího systému a také celkové zhodnocení stavebně technického stavu objektu 

s doporučením postupu při dalších stavebních úpravách. Druhotným cílem stavebně 

technického průzkumu je získání podkladů aktuálního stavebně technického stavu 

hodnocených konstrukčních celků objektu. 

 Po domluvě s odpovědným zástupcem objednatele panem Bc. Antonínem 

Šilhavým byly dne 6. 4. 2016 provedeny diagnostické práce in-situ v rozsahu dle 

smlouvy o dílo, které byly upřesněny na základě předběžné prohlídky ze dne 21. 12. 

2015. 

 Při samotném vykonávání diagnostických prací byly tedy pro vyplnění 

požadavků a po dohodě s objednatelem vykonány na hodnocených konstrukčních 

celcích tyto práce: 

1) Ověření skladby podlahy a konstrukčního řešení vodorovné konstrukce v šatně 

realizací vrtané sondy o průměru 150 mm. 

 

2) Ověření skladby zdiva a kvality zabudovaných materiálů nosného a obvodového 

zdiva v úrovních 1. PP a 1. NP objektu realizací sekaných sond v povrchových 

úpravách, NDT zkouškami zdící malty a zabudovaných kusových staviv. 

 

3) Ověření vazby a hloubky založení kamenného základu pomocí kopané sondy. 

 

4) Identifikace poruch a vad konstrukčních prvků a celků objektu vizuálně 

defektoskopickou prohlídkou vzdušných líců. 

 

4.5 Metodika provádění diagnostických prací 

 Diagnostické práce in-situ byly prováděny za účelem odebrání jádrového vývrtu 

pro stanovení skladby podlahy, za účelem provedení nedestruktivních zkoušek pro 
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zjištění skladby a kvality zdiva svislých stěn, za účelem zjištění hloubky a vazby 

základů. Byla také provedena podrobná vizuálně defektoskopická prohlídka. Vykonání 

všech těchto prací bylo dohodnuto tak, aby nepřerušovaly provoz domu dětí a mládeže. 

 

4.5.1 Skladba vodorovných konstrukcí 

 Při samotné realizaci diagnostických prací pro ověření konstrukčního řešení 

stropní konstrukce nad 1. podzemním podlaží a zjištění skladby podlahových vrstev 

v šatně v 1. nadzemním podlaží byla provedena sonda do podlahy pomocí vrtacího 

stroje HILTI DD120 z pevného stojanu za použití jádrového vrtáku o průměru 150 mm, 

který je opatřen diamantovými segmenty. Zkušební místo pro stanovení skladby 

podlahy bylo označeno značkou S1. 

 

 
Obr. 27: Stropní konstrukce nad 1. PP 
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Obr. 28: Sonda do konstrukce podlahy v místě šaten, 1. NP  

 
 
4.5.2 Skladba a kvalita zdiva svislých stěn 

 Na základně zkoumání dostupné výkresové dokumentace a ostatních zdrojů této 

konstrukce s přihlédnutím k oblastem s nejvýznamnějšími poruchami byly určeny čtyři 

diagnostické oblasti pro hodnocení kvality zdiva svislého nosného systému objektu. 

  Při vykonávání diagnostických prací pro určení kvality zabudovaného 

keramického kusového staviva byla použita nedestruktivní metoda prováděna pomocí 

sklerometru Schmidt typ LB, pro ověření kvality zdící malty byla použita také 

nedestruktivní zkouška a to metoda Kučerovi vrtačky. Tyto postupy byly provedeny na 

čtyřech zkušebních místech, které byly pro přehlednost označeny jako diagnostické 

oblasti Z1, Z2, Z3, Z4, znázorněny na obrázcích 29 až 33. 
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Obr. 29: Diagnostická sonda Z1 

 

 
Obr. 30: Diagnostická sonda Z2 
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Obr. 31: Diagnostická sonda Z3 

 

 
Obr. 32: Diagnostická sonda Z4 
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Obr. 33: Lokalizace zkušebních míst 
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Obr. 34: Lokalizace zkušebních míst 

 

 

Z4 

Z3 

Z2 
 

Chyba v zakreslení 
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4.5.3 Hloubka a vazba základů 

 Jedním ze základních požadavků také bylo ověřit základovou konstrukci této 

budovy. Hlavním cílem podrobné prohlídky základů bylo ověření založení, hloubka 

základové spáry a provázanost s objektem sýpky, který je v těsné blízkosti zkoumaného 

objektu. Kopaná sonda byla tedy realizována v oblasti poškození svislého zdiva trhlinou 

(v oblasti schodiště obr. 38) a byla označena jako K1. 

  

 
Obr. 35: Kopaná sonda K1 

 
 
4.5.4 Podrobná vizuálně defektoskopická prohlídka 

 Cílem podrobné vizuálně defektoskopické prohlídky vzdušných líců 

konstrukčních prvků a celků objektu byla identifikace vad a poruch. Podrobné 

zhodnocení těchto nálezů bude popsáno v části 4.6.4 Nálezy poruch a vad a také příloze 

P2 fotodokumentace. 
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4.6 Výsledky a vyhodnocení průzkumu 

 

4.6.1 Skladba vodorovných konstrukcí 

 Konstrukční řešení a skladba podlahy vodorovné nosné konstrukce byly ověřeny 

v jedné diagnostické oblasti, ve které byl vyhotoven jeden jádrový vývrt. Vzhledem 

k požadavku zjistit skladbu stropu nad 1. podzemním podlaží, byl vývrt realizován 

z úrovně 1. nadzemního podlaží a označen jako S1. 

 Lokalizace sondy S1 je znázorněna na obrázku 28. Stropní konstrukce nad 1. 

podzemním podlaží je tvořena klenbou, znázorněnou na obrázku 27. Samotná skladba 

podlahy je pak tvořena (směrem dolů z 1. nadzemního podlaží) dlažbou, která je 

přilepena na dřevotřískových deskách uložených na dřevěném záklopu. Prostor mezi 

klenbovým stropem a dřevěným záklopem je vyplněn štěrkopískovým zásypem. 

Získané informace o skladbě podlahy jsou podrobněji zapsány v následující tabulce. 

 

 
Tabulka 4: Skladba podlahy v diagnostickém místě S1 

 

4.6.2 Skladba a kvalita zdiva svislých stěn 

 Pří provádění diagnostických prací za účelem ověření kvality zabudovaného 

keramického kusového staviva a zdící malty zdiva svislých stěn v úrovni 1. nadzemního 

podlaží byly realizovány čtyři sondy Z1, Z2, Z3, Z4. Diagnostické sondy jsou 

znázorněny na obrázcích 29 až 32 a lokalizace jejich poloh je zakreslena na obrázcích 

33 a 34, dále jsou také znázorněny v příloze P2 – fotodokumentace. 

 Tabelární zpracování výsledků a vyhodnocení nedestruktivních zkoušek malty a 

zabudovaných kusových staviv včetně stanovení charakteristické a návrhové pevnosti 

zdiva je uvedeno v příloze P1. 

jedn.

1 dlažba + lepidlo 10

2 dřevotříska 18

3 dřevěný záklop 32

4 štěrkopískový násyp na klenbě 290 290

S1

Skladba podlahy v diagnostickém místě S1
DDM Velké Meziříčí, Komenského 2

Odběrové místo

identifikovaná skladba

popis
tloušťka [mm]

celkem

60
350
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 Pro sondy Z1, Z2 a Z3 byla odstraněna povrchová exteriérová vrstva omítky o 

ploše cca 600x400 mm. Tato povrchová vrstva má celkovou tloušťku 30 mm. Po 

odkrytí omítky se zjistilo, že zdivo se skládá z cihel plných pálených o jmenovitých 

rozměrech 290x140x65 mm a jsou uloženy na vápenocementovou maltu. Vazba zdiva 

je pravidelná a odpovídá zásadám pro realizaci klasických zděných konstrukcí. V místě 

sondy byly tedy provedeny nedestruktivní zkoušky keramického střepu cihel metodou 

Schmidtového tvrdoměru typu LB, které definovaly jejich pevnostní značku jako CP – 

10 a také byly provedeny nedestruktivní zkoušky Kučerovou vrtačkou, díky kterým 

byla v ložných spárách identifikována malta o pevnostní třídě M 0,2.  

 Na místě sondy Z4 byla odstraněna povrchová interiérová omítka o ploše cca 

900x300 mm. Tato vrstva má tloušťku 30 mm. Stejně jako u sond Z1 až Z3 se zjistilo 

složení zdiva z cihel plných pálených o jmenovitých rozměrech 290x140x65 mm, které 

jsou uloženy na vápenocementovou maltu. Vazba sama o sobě je pravidelná a odpovídá 

požadavkům pro realizaci klasických zděných konstrukcí, nicméně bylo zjištěno, že 

není zajištěna vazba dvou různých konstrukčních celků rozdílného stáří. V místě této 

sondy byly provedeny nedestruktivní zkoušky keramického střepu cihel pomocí 

Schmidtova sklerometru typu LB, díky kterému můžeme cihly označit pevnostní 

značkou CP – 10. Byly zde také provedeny nedestruktivní zkoušky malt v ložných 

spárách, pomocí kterých jsme zařadili maltu do pevnostní třídy M 0,2.  

 

 
Tabulka 5: Pevnost v tlaku kusových staviv a malty, charakteristická a návrhová pevnost zdiva 

 

malta
pevnost 

malty
kusové 
stavivo

pevnost 
zdících prvků

konstanta 
druhu zdiva

tl. spár a 
druh malty

druh malty
součinitel 

spolehlivosti
součinitel 

vazby zdiva

součinitel 
vhlkosti 

zdiva

souč. 
poškození 
trhlinami

popis 
zdiva

ČSN EN 998-2 f m {N/mm
2
] ČSN EN 771-1 f b  {N/mm

2
] K α β γ m1 γ m2 γ m3 γ m4

1 MVC-M0,2 0,2 CP - 10 10,0 0,55 0,7 0,3 1,70 2,00 1,00 1,00 1,00 0,85

2 MVC-M0,2 0,2 CP - 10 10,0 0,55 0,7 0,3 1,70 2,00 1,00 1,25 1,00 0,68

3 MVC-M0,2 0,2 CP - 10 10,0 0,55 0,7 0,3 1,70 2,00 1,00 1,00 1,30 0,65

4 MVC-M0,2 0,2 CP - 10 10,0 0,55 0,7 0,3 1,70 2,00 1,00 1,25 1,30 0,52
1

Poznámky k Tab.:

1) Popis zdiva:

1  Zdivo bez poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%

2  Zdivo bez poškození trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%

3  Zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva do 3%

4  Zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%

2) Charakteristická pevnost zdiva určena dle čl. 9.4.1 ČSN 73 0038:

3) Návrhová pevnost zdiva určena dle čl. 9.4.2 ČSN 73 0038:

Stavebně technický průzkum zdiva objektu DDM Velké Meziříčí, Komenského 2                                                                                                                                  
Návrhová pevnost zdiva (ČSN 73 0038, ČSN ISO 13822, ČSN EN 1996-1-1)                                                                                       

pevnost v tlaku kusových staviv a malty
charakteristická pevnost zdiva                                                     
(ČSN 73 0038, ČSN EN 1996-1-1)
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4.6.3 Hloubka a vazba základů 

 Způsob a hloubka založení objektu a vazba sousedících konstrukčních celků 

(dům dětí a mládeže se sýpkou) byly ověřeny pomocí kopané sondy označené jako K1. 

 Vyhloubená sonda dosahovala hloubky 1,8 m, kde byla zjištěna úroveň 

základové spáry. Samotný základ je tvořen skládanými lomovými kameny bez použití 

pojiva. Směrem k interiéru budovy je v základovém pásu zřejmá kaverna. To je 

způsobeno uvolněním a vypadnutím kamenů z důvodu špatného přitížení. Po odkrytí 

základů můžeme také říct, že objekt domu dětí a mládeže s objektem sýpky nejsou 

vzájemně provázány. Ve velmi těsné blízkosti základové spáry se také vyskytla úroveň 

hladiny podzemní vody, což je důsledek přítomností dvou řek a to Balinky a Oslavy. 

 

 
Obr. 36: Způsob založení stavby, patrné uvolněné zdivo, kaverna 
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4.6.4 Nálezy poruch a vad 

 Nálezy poruch a vad, které souvisí s popisem pro přesný stavebně technický stav 

konstrukce stávajícího objektu Domu dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí jsou zapsány 

ve výčtu níže a dodatečná dokumentace se nachází v příloze P2. 

 Přehled nálezů: 

 

• Svislá trhlina v místě schodiště – v tomto místě nejsou spojeny dva 

konstrukční celky různého stáří ani vazbou zdiva ani ztužujícími věnci 

ani střešní konstrukcí. Prostorová tuhost je tedy velmi malá a je nutné 

navrhnout zřízení dodatečné vazby pomocí kotev. Například by bylo 

vhodné použít systém helikálních výztuží. V místě pod trhlinou byla 

realizována kopaná sonda K1, kde bylo zjištěno, že vazba zdiva není 

dodržena ani u základového pásu. (Obr: 39 až 41, Příloha P2) 

 

• V oblasti diagnostické sondy Z1 je patrné, že není zajištěná vazba mezi 

původním kamenným a cihelným zdivem. (Obr: 29, Příloha P2) 

 

• Zjištěno nesprávné provedení okenních otvorů, které jsou vyplněny 

luxfery. Tato nosná zeď byla významně oslabena těmito masivními 

otvory, které jsou zajištěny pouze překlady v nadpraží. Toto má také za 

důsledek významné oslabení prostorové tuhosti stěny a je třeba tyto 

otvory dodatečně osadit uzavřenými ocelovými rámy, které by plně 

kompenzovali původní prostorovou tuhost zděné konstrukce. Díky 

tomuto stavebnímu zásahu zde vznikly trhliny, které se ze statického 

hlediska nejeví jako významné. (Obr: 42 a 43, Příloha P2) 

 
• Trhliny ve zdivu směrem do dvora. Tyto trhliny jsou zapříčiněny 

nerovnoměrným sedáním různých konstrukčních celků objektu různého 

stáří. Ze statického hlediska se nejeví jako významné. (Obr: 44, Příloha 

P2) 

 
• Ostatní trhliny ve zdivu. Tyto trhliny taktéž vznikly důsledkem 

rozdílného sedání různě starých konstrukčních celků, které se v objektu 
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nachází. Ze statického hlediska se nejeví jako významné. (Obr: 45 až 47, 

Příloha P2)   

 
• V místě svislé trhliny v oblasti schodiště chybí ve střešní konstrukci, 

mezi vazným trámem a pozednicí kotvy. Je potřeba navrhnout opatření, 

aby bylo dosaženo požadující prostorové tuhosti například novými pásky 

nebo jinou formou prostorového ztužení objektu. (Obr: 48, Příloha P2) 

 
• Obecně chybějící kotvy mezi vaznými trámy a pozednicemi. 

 
• Chybějící dřevěné kolíky v místě přeplátování starších krokví. (Obr: 49, 

Příloha P2) 

 
• Excentrické umístění sloupku krovu na vazný trám, který je tvořen 

ocelovým I profilem. (Obr: 50, Příloha P2) 

 
• Některé krokve mají vytvořeno osedlání v místech, kde se nevyužije a 

zároveň v místech nevhodných ze statického hlediska. Toto oslabení 

snižuje únosnost průřezu asi o 60%.  

 
• Špatná kvalita provedení střešní krytiny, protékání dešťové vody. 

 
• Zjištěna plíseň na krovu starší části střechy. Dřevo se nedrolí ani 

neodlupuje. (Obr: 51, Příloha P2) 

 
• V 1. podzemním podlaží zjištěna vyšší vlhkost, z důvodů blízké hladiny 

podzemní vody směrem k objektu, přítomnosti studny v 1. podzemním 

podlaží a také z důvodu zasypání většiny větracích šachet. (Obr: 52 a 53, 

Příloha P2) 

 

4.7 Závěry po provedení stavebně technického průzkumu 

 

• Jednotlivé řešené časti i konstrukce jako celek je z hlediska stavebně 

technického i statického v uspokojivém stavu, který odpovídá stáří 

jednotlivých konstrukčních celků, časové ose postupné realizace 
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přístaveb a stavebním zákrokům, které byly postupem času prováděny a 

které negativně ovlivnili zejména prostorovou tuhost. Identifikované 

vady a poruchy a jejich důsledky byly sepsány v kapitole 4.7 Výsledky a 

vyhodnocení průzkumu. Aktuálně neohrožují bezpečnost a běžný provoz 

v objektu, nicméně významně ovlivňují úvahy o případných budoucích 

stavebních úpravách. 

 

•  V řešeném souboru objektů se nedoporučuje provádět stavební úpravy, 

které by mohly způsobit přitížení stávajících konstrukcí. Požadavek na 

jakékoliv stavební úpravy a opravy objektu je zapotřebí konzultovat 

s odborníky, hlavně se statikem. Výrazně se doporučuje provést 

podrobný diagnostický průzkum té části konstrukce, kterou postihne 

konkrétní konstrukční a materiálové řešení dané části objektu. Aktuálně 

jsou nejstarší části objektu vybudovány z kamenného zdiva, navazující 

přístavby z cihelného nebo smíšeného zdiva. Stropní konstrukce jsou 

realizovány jako zděné valené klenby (stropy nad 1. PP), hurdiskové či 

betonové (přístavby do dvora). 

 

• V místě trhliny, která je zdokumentována na obrázku 39 až 41 v příloze 

P2 je nutno v nejbližší době projekčně připravit a zrealizovat statické 

zajištění takzvaným „sešitím“ navazujících svislých nosných konstrukcí 

z důvodu zajištění prostorové tuhosti objektu. Jako jedna z možných 

variant se doporučuje užití helikální výztuže. Vznik této trhliny souvisí 

s konstrukčním řešením (neprovázané zdivo přístavby se zdivem původní 

sýpky). Významný rozvoj této poruchy nastal díky povodním v roce 

1985, kdy byla tato oblast zasažena stoletou vodou. Kolísání hladiny 

podzemní vody pod základy způsobilo dodatečné namáhání a vedlo 

k vytvoření této dilatační spáry mezi objekty. Významný vliv na rozvoj a 

trajektorii trhlin v oblasti schodišťového prostoru májí taky nesprávně 

provedené masivní otvory, které jsou vyplněny luxfery. Tyto otvory se 

doporučuje staticky zajistit a to osazením ocelových rámů. Dalším 

významným faktorem ovlivňujícím celkový vývoj procesů souvislých se 



 
 

62 
 

vznikem trhlin je aktuální stav krovu, který je popsán v části 4.7.4 

Nálezy poruch a vad. 

 
• Ve střešní konstrukci je nutno doplnit chybějící prvky. 

 
• Je nutno provést taková stavební opatření, aby bylo zabráněno protékání 

vody přes střešní krytinu. 

 
• Při plánované rekonstrukci podlahy v místě šaten v 1. nadzemním 

podlaží je zapotřebí dávat pozor při odstraňování jednotlivých stávajících 

vrstev a při realizaci nové podlahy, zejména proto, aby se zabránilo 

poškození statického působení klenutých konstrukcí stropu nad 1. 

podzemním podlaží a byla zajištěna spolehlivost a bezpečnost výsledné 

nášlapné vrstvy při běžném provozu konstrukce. 

 
• Je nezbytné zajistit odtok a odsávání přebytečné vody ze studny, která se 

nachází v 1. podzemním podlaží a to z důvodu zvýšené vlhkosti. Celkově 

je nutno udržovat v dobrém stavu ležatou kanalizaci jak splaškových, tak 

i srážkových vod. 
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5. ZÁVĚR 

 V průběhu měsíce dubna roku 2016 byl proveden stavebně technický průzkum 

vybraných konstrukčních celků objektu Domova dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí, 

Komenského 2. 

 Důležité nálezy a závěry průzkumu, podle požadavků smlouvy o dílo, byly 

uvedeny a rozebrány v předchozích kapitolách. Nedílnou součástí jsou také přílohy P1 a 

P2. 

 

5.1 Doporučení 

 Doporučení pro zajištění zjištěných vad a poruch bylo celkově shrnuto v kapitole 

4.8 Závěry po provedení stavebně technického průzkumu. 

 Pro úplné zjištění stavu konstrukce bych doporučoval provést podrobný 

diagnostický průzkum každé části konstrukce, které byly vystavěny v různém časovém 

období, zvláště v tom případě, zda by se mělo jednat o další přístavby či rekonstrukce 

některé z části objektu. 

 Dále bych také doporučil průzkum vodorovných konstrukcí nad 1. a 2. 

nadzemním podlažím z důvodu jejich skladby a únosnosti, protože se v průběhu 

existence konstrukce mnohokrát měnil její účel a s tím také způsob zatížení. Tyto 

důvody by mohly mít na tyto konstrukční části negativní vliv a mohly by výrazně 

ovlivnit jejich životnost a bezpečnost. 
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Příloha P1 

Tabelární zpracování výsledků 
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Tab. P1.1  - Výsledky a vyhodnocení NDT zkoušek zabudovaných kusových staviv (cihel plných pálených)

ZKUŠEBNÍ SONDA NAMĚŘENÉ HODNOTY PEVNOST [MPa]
MÍSTO POPIS jednotlivé průměr jedn. průměr

Z1 16 17 19 19 23
vazák 19 - - - - 18,8 12,6

Z1 Z1 21 19 17 20 19
obvodová stěna vazák 20 - - - - 19,3 13,0 15,5

Z1 26 26 24 25 24
běhoun 25 - - - - 25,0 18,5

Z1 25 24 24 27 23
běhoun 25 - - - - 24,7 18,1

Z2 20 21 27 23 26
vazák 24 - - - - 23,5 17,0

Z2 Z2 25 25 24 27 27
obvodová stěna vazák 25 - - - - 25,5 18,9 18,3

Z2 21 25 28 27 26 17,4
vazák 28 - - - - 25,8 19,2

Z2 19 23 23 20 21
běhoun 18 26 - - - 21,4 15,0

Z2 25 24 24 23 25
1.NP běhoun 20 21 - - - 23,1 16,7

Z3 28 26 29 28 25
vazák 26 27 - - - 27,0 20,4

Z3 Z3 27 22 25 25 25
obvodová stěna běhoun 20 27 24 - - 24,4 17,9

Z3 27 25 22 24 20 19,0
vazák 22 25 - - - 23,6 17,1

Z3 29 28 30 27 27
vazák 29 30 - - - 28,6 21,9

Z3 25 25 23 23 25
vazák 26 23 - - - 24,3 17,8

Z4 25 25 24 25 25
běhoun 24 - - - - 24,7 18,1

Z4 Z4 25 31 30 27 29
obvodová stěna běhoun 27 - - - - 28,2 21,5

Z4 19 17 20 22 19
běhoun 19 - - - - 19,3 13,0 20,3

Z4 22 27 25 27 24
běhoun 26 - - - - 25,2 18,6

Z4 29 33 35 29 34
Z4 běhoun 32 - - - - 32,0 25,1

stěna sýpky Z4 32 32 30 34 35
běhoun 32 - - - - 32,5 25,6

18,3
12,6
25,6
3,5

19,18

12,5

CP-10

Pevnost cihel - NDT zkoušky Schmidtovým sklerometrem LB                                                                                                                       
zdivo objektu budovy DDM Velké Meziříčí, Komenského 2

PODLAŽÍ

minimum:
průměr:

noramlizovaná 
pevnost v tlaku fb

pevnostní značka,  
ČSN EN 771-1

var. koeficient 
výb. sm. 

maximum:
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Tab. P1.2  - Výsledky a vyhodnocení NDT zkoušek malty ložných spár (NDT zkoušky, Kučerova vrtačka)

Pevnost malt - NDT zkoušky Kučerovou vrtačkou,                                                                                                             
zdivo objektu budovy DDM Velké Meziříčí, Komenského 2

PODLAŽÍ SONDA SPÁRA NAMĚŘENÉ HODNOTY PRŮMĚR PEVNOST PEVNOST - PRŮMĚR

[mm] [mm] [MPa] [MPa]

vodorovná I 58 69 84 70,3 0,25

vodorovná II 61 72 81 71,3 0,24

vodorovná III 74 83 72 76,3 0,22 0,28

vodorovná IV 74 49 62 61,7 0,30

vodorovná V 63 54 46 54,3 0,37

vodorovná I 77 84 64 75,0 0,22

vodorovná II 46 81 62 63,0 0,29

vodorovná III 84 70 59 71,0 0,24 0,25 0,28

vodorovná IV 69 66 71 68,7 0,26

vodorovná V 73 68 80 73,7 0,23

vodorovná I 56 77 65 66,0 0,27

vodorovná II 50 48 63 53,7 0,38

vodorovná III 81 63 47 63,7 0,29 0,31

vodorovná IV 70 58 50 59,3 0,32

vodorovná V 47 84 69 66,7 0,27

vodorovná I 56 46 69 57,0 0,34

vodorovná II 46 78 71 65,0 0,28 0,30

vodorovná III 64 55 73 64,0 0,29

0,3

0,2

0,3

0,0

9,30

0,2

1. NP

MVC-M0,2

var. koeficient [%]:
noramlizovaná pevnost                        
v tlaku fm
pevnostní značka,                                                       
ČSN EN 998-2

průměr:

minimum:

maximum:

výb. sm. odchylka

Z4

Z1

Z2

Z3
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Příloha P2 

fotodokumentace 
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Obr. 37: Situace objektu DDM z roku 1931 
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Obr. 38: Lokalizace sond 

 
 

Místa sond do zdiva 
Z1, Z2 a Z3 

Místo kopané sondy 
k základům 
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Obr. 39: Svislá trhlina v oblasti schodiště v interiéru. 
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Obr. 40: Svislá trhlina v oblasti schodiště v interiéru 
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Obr. 41: Svislá trhlina v oblasti schodiště v exteriéru 
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Obr. 42: Nesprávné provedení okenních otvorů, které jsou vyplněny luxfery 

 

 
Obr. 43: Nesprávné provedení okenních otvorů, které jsou vyplněny luxfery 
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Obr. 44: Trhliny ve zdivu směrem do dvora 

 

 
Obr. 45: Trhliny ve zdivu 
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Obr. 46: Trhliny ve zdivu 

 

 
Obr. 47: Trhliny ve zdivu 
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Obr. 48: Krov v oblasti schodiště, vazný trám není spojen s pozednicí 

 

 
Obr. 49: Chybějící kolíkv místě přeplátování krokví 
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Obr. 50: Excentrické umístění sloupku krovu 

 

 
Obr. 51: Plíseň krovu 
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Obr. 52: Studna v 1.PP 

 

 
Obr. 53: Zasypaná větrací šachta 

 


