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Abstrakt  

V práci se zabývám pasportizací stavebně technického stavu rodinného domu ve 

Vyškově, vytvořením jeho nové projektové dokumentace a návrhem oprav včetně nacenění. 

V teoretické části popisuji možné poruchy a závady staveb. Také jejich životnost a 

možnosti zjišťování jejich stavebně technického stavu. Dále rozebírám teorii a užitečnost 

pasportizace. 

V praktické části hodnotím stavebně technický stav vybraného domu a provádím nález 

závad a poruch konstrukcí včetně návrhu jejich oprav a nacenění položkovým rozpočtem. 

Abstract 

In this thesis I deal with the passportization of the building-technical condition of the 

family house in Vyškov, the creation of its new project documentation and the proposal of 

repairs including appraisal cost. 

In the theoretical part I describe possible faults and defects of buildings, also their 

lifetime and the possibilities of finding their construction-technical condition. I also discuss the 

theory and usefulness of pasportizations. 

In the practical part, I evaluate the construction and technical condition of the selected 

house and make a finding of faults and defects of the structures, including the proposal for their 

repair and the appraisal cost with the item budget. 

Klíčová slova 

Pasport, pasportizace, rodinného, domu, vady, poruchy, oprava, položkový, rozpočet 
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1. ÚVOD 

V této práci se budu zabývat pasportizací, a to konkrétně pasportizací 

stavebně-technického stavu vybraného objektu. Výstupem pasportizace je pasport objektu, 

coţ je souhrnná dokumentace stávajícího stavebně-technického stavu objektu. Je to přehledný 

soupis informací a výkresů, který napomáhá při zefektivnění správy a údrţby objektu, 

plánovaní rekonstrukcí a modernizaci objektu.  

Cílem mojí práce je tedy vypracovat podrobný postup pro vyhotovení stavebně 

technické pasportizace, který v praktické části této práce aplikuji na zvolený objekt. Tímto 

objektem bude rodinný dům ve Vyškově, pro který si pasportizaci objednali majitelé domu z 

důvodu chybějící projektové dokumentace a pro zjištění příčin poruch objektu včetně návrhu 

a nacenění jejich oprav.  

V praktické části této práce tedy provedu stavebně-technický průzkum rodinného 

domu včetně zaměření pro vypracování nové projektové dokumentace. Zjistím případné vady 

a poruchy objektu, zhodnotím celkový stav objektu a navrhnu jeho opravy včetně jejich 

nacenění a předpokládaným vývojem v následujících 25 letech. Jako přílohu práce vyhotovím 

novou projektovou dokumentaci stávajícího stavu. 
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2. TERMINOLOGIE 

V této kapitole definuji a vysvětlím pojmy a termíny uvedené a pouţívané v této 

diplomové práci. Při jejich definici budu vycházet z platných ČSN, slovníku pojmů ve 

výstavbě a z odborné literatury. 

Stavba 

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montáţní 

technologií bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, pouţité stavební výrobky, 

materiály a konstrukce, na účel vyuţití a dobu trvání. 1 

Rodinný dům 

Je dům, ve kterém je více neţ polovina podlahové plochy určena a splňuje normy pro 

trvalé obývání; rodinný dům můţe mít maximálně tři samostatné bytové jednotky a nejvýše 

dvě nadzemní a jedno podzemní podlaţí a podkroví.2 

Stavební konstrukce 

Technicky určená část stavebního díla, která je obvykle spojená a funkčně spolupůsobí 

s ostatními částmi, plnící komplexní výslednou funkci stavby, resp. více dílčích funkcí 

souběţně (např. nosnou, rozdělovací, tepelně, zvukově hydroizolační, hygienickou apod.). 
3

 

Vada konstrukce 

Nedostatek konstrukce způsobený chybným návrhem, nevhodným provedením, který 

můţe ovlivnit správnou funkci konstrukce. Jedná se o stav, který není změnou oproti 

původnímu stavu. Můţe vyplynout změnou uţívání stavby, konstrukce. Konstrukce s vadou 

pak nemá obvyklé vlastnosti.  

 

                                                 

1
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

§ 2 odst. 3 

2
 Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území 

3
 MATĚJKA, V., MOKRÝ, J. Slovník pojmů ve výstavbě: doporučený standard: metodická řada: DOS M 01.01. 

1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2000, 238 s. ISBN 80-86364-08-9. 
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Porucha 

Je změna vlastností konstrukce oproti původnímu stavu vyvolaná na příklad zatíţením 

nebo jinými vlivy ve stadiu realizace a uţívání, která zhoršuje její spolehlivost, případně 

sniţuje její bezpečnost a předpokládanou ekonomickou ţivotnost. 
4

 

Závada 

Jedná se o stav, který není změnou oproti původnímu stavu. Můţe vyplynout změnou 

uţívání stavby, konstrukce. Můţe být způsobený chybným návrhem či nevhodným 

provedením, který můţe ovlivnit správnou funkci konstrukce. 
5

 

Oprava 

Opravou odstraňujeme účinky fyzického opotřebení nebo poškození za účelem 

uvedení do předchozího nebo nového poţadovaného stavu. Uvedením do poţadovaného stavu 

se rozumí provedení opravy i s pouţitím jiných neţ původních materiálů nebo technologií. 

Oprava představuje regeneraci jako inovaci nejniţší úrovně, tj. obnovení původního stavu. 
6

 

Údržba 

Práce, jimiţ se udrţuje stav stavby tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co 

nejvíce se prodlouţila její ţivotnost. Údrţbou se rozumí řada preventivních a jiných opatření 

prováděných na stavbě tak, aby po dobu své ţivotnosti stavba splňovala poţadované funkce. 

Patří sem na příklad čištění, natírání, drobné opravy a výměna částí stavby, je-li nutná atd.
 7

  

 
 

                                                 

4
 MATĚJKA, V., MOKRÝ, J. Slovník pojmů ve výstavbě: doporučený standard: metodická řada:  DOS 

M 01.01. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2000, 238 s. ISBN 80-86364-08-9. 

5
 Tamtéţ 

6
 Tamtéţ 

7
 Tamtéţ 
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Asanace a Sanace 

Ozdravění celého domovního bloku nebo městské čtvrti zbouráním zdravotně nebo 

provozně závadných staveb, čímţ dojde k uvolnění území od nevhodných, hygienicky, 

komunikačně či jinak nevyhovujících staveb. U stavby se asanací rozumí odstranění 

zjištěných vad a poruch na příklad u starých omítek, zdiva apod. Sanační materiály se 

vyznačují nízkou kapilární nasákavostí, a především vysokou pórovitostí a nízkým difuzním 

odporem. Díky tomu dochází k rychlému transportu vlhkosti. 
8

 

Modernizace 

Je přizpůsobení nejnovějším potřebám, poţadavkům a trendům. Obvykle je spojena 

s rekonstrukcí. Jsou to stavební zásahy, které odstraňují morální opotřebení staveb, při kterých 

se nemění prostorová skladba a účel stavby. Při modernizaci se vyuţívají nová technická, 

technologická a materiálová řešení odpovídající současnému stupni technického rozvoje. 
9

 

Rekonstrukce 

Je to provedení oprav a stavebních prací na stavbě nebo konstrukci, kterými obnovíme 

funkčnost alespoň v rozsahu, pro který byla původně určena. 
10

 

Rozpočet 

Při oceňování stavebních prací se jedná o podrobný rozpočet, pokud je podle 

projektové dokumentace sestavený výkaz výměr oceněný příslušnými jednotkovými cenami, 

nebo o souhrnný rozpočet, pokud pouţíváme k ocenění cenové ukazatele. V kaţdém rozpočtu 

navíc připočítáváme přiráţky reţijních a dalších nákladů, které jsou ve výsledku součástí ceny 

stavebních prací.
11

 

 
 
 

                                                 

8
 MATĚJKA, V., MOKRÝ, J. Slovník pojmů ve výstavbě: doporučený standard: metodická řada:  DOS 

M 01.01. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2000, 238 s. ISBN 80-86364-08-9. 

9
 Tamtéţ 

10
 Tamtéţ 

11
 Tamtéţ 
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3. ŢIVOTNOST A OPOTŘEBENÍ STAVEB 

3.1 ŢIVOTNOST 

Ţivotnost stavby je důleţitým faktorem při oceňování a posuzovaní stavby. Závisí na 

mnoha faktorech. Především na kvalitě výstavby a vhodných materiálech pouţitých při 

výstavbě, způsobu vyuţívání a správné údrţbě objektu, nebo na kvalitě provedených 

rekonstrukcí a modernizacích a dalších faktorech. Ţivotnost se udává v letech, které se nedají 

s přesností určit. Ţivotnost stavby pouze odhadujeme a předpokládáme, ţe stavba bude po 

tuto dobu schopna slouţit poţadavkům, které jsou na ni kladeny. 

3.1.1 Technická ţivotnost 

Technická ţivotnost je dána ţivotností jednotlivých konstrukcí a moţností jejich oprav 

do doby, dokud splňuje poţadovanou funkčnost stavby. Ukončení ţivotnosti stavby závisí na 

neschopnosti stavbu bezpečně uţívat. 
12

 

3.1.2 Ekonomická ţivotnost 

Ekonomická ţivotnost je dána výnosy a náklady na provoz stavby. Ekonomická 

ţivotnost končí, kdyţ přestane být ziskovou a náklady převýší výnosy. 
13

 

3.1.3 Morální ţivotnost 

Morální ţivotnost začíná dobou komerčního vyuţívání aţ do doby, kdy stavba začne 

být zastaralá. Závisí na vývoji trhu, nových technologiích, nevyhovující dispozici, nebo na 

příklad i módě. 
14

 

3.1.4 Právní ţivotnost 

V praxi se setkáváme i s právní ţivotností, která je určena časovým úsekem daným od 

kolaudačního rozhodnutí po nařízení o odstranění stavby. 
15

 

                                                 

12
 CUPAL, M.: Přednášky z předmětu Trţní oceňování nemovitostí. Vysoké učení technické v Brně, Ústav 

soudního inţenýrství 2015 

13
 Tamtéţ 

14
 Tamtéţ 
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Ţivotnost stavby dále určují ţivotnosti jednotlivých konstrukcí, ze kterých se stavba 

skládá. Ty se dělí na prvky dlouhodobé ţivotnosti a prvky krátkodobé ţivotnosti. 

Dlouhodobá životnost 

Prvky dlouhodobé ţivotnosti by měly vydrţet bez nutnosti výměny po dobu trvání 

stavby a řadí se mezi ně: základy, svislé nosné konstrukce, vodorovné konstrukce jako stropy 

a překlady, schodiště a konstrukce střechy. 
16

 

Krátkodobá životnost 

U prvků krátkodobé ţivotnosti se očekává v průběhu ţivotnosti stavby minimálně 

jedna výměna nebo rozsáhlejší oprava. Jsou to nenosné konstrukce, obklady, podlahy, výplně 

otvorů, plášť střechy atd. 
17

 

3.2 OPOTŘEBENÍ 

Opotřebení stavby ukazuje míru degradace objektu, která vznikla při jeho vyuţívání. 

Míra degradace se určuje v procentech a zásadní vliv na ni má vliv okolního prostředí, 

fyzikální, biologické a chemické vlivy, zatíţení stavby a mechanické opotřebení. 

Opotřebení se dělí na fyzické opotřebení, které závisí na kvalitě konstrukčních částí 

stavby, a morální, které je dáno zastaráváním stavby při příchodu nových trendů. 
18

 Pro 

výpočet opotřebení pouţíváme tři metody: 

 
 

                                                                                                                                                         

15
 Tamtéţ 

16
 Portál tzb info www.tzb-info.cz [online], 2013 [cit. 2017-03-5]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/udrzba-

budov/10219-zivotni-cyklus-staveb 

17
 Tamtéţ 

18
 Portál tzb-info www.tzb-info.cz [online], 2015 [cit. 2017-03-05]. 

Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/udrzba-budov/13102-technicke-opotrebeni-stavebv-obecnem-pojeti-z-hlediska-

systemu-podstatnych-velicin 

 

http://www.tzb-info.cz/
http://www.tzb-info.cz/udrzba-budov/10219-zivotni-cyklus-staveb
http://www.tzb-info.cz/udrzba-budov/10219-zivotni-cyklus-staveb
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3.2.1 Lineární metoda 

Lineární metoda počítá pouze s lineárním opotřebením bez započítání rekonstrukcí 

aţ do konce ţivotnosti. 

3.2.2 Nelineární metoda 

Nelineární metoda se dále dělí na semikvadratickou a kvadratickou. Tyto metody lépe 

vystihují skutečný průběh opotřebení. 

3.2.3 Analytická metoda 

Analytická metoda nejlépe vystihuje průběh, jelikoţ se ţivotnost a opotřebení určuje 

pro jednotlivé konstrukce objektu.
19

 

 
Obr. č. 1 – Degradační procesy působící na stavební konstrukce (30) 

                                                 

19
 Portál tzb-info www.tzb-info.cz [online], 2015 [cit. 2017-03-05]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/udrzba-

budov/13102-technicke-opotrebeni-stavebv-obecnem-pojeti-z-hlediska-systemu-podstatnych-velicin 
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4. PORUCHY STAVEBNÍHO OBJEKTU 

Poruchy objektu jsou změny na konstrukcích, které mění její původní vlastnosti 

a spolehlivost. Nejčastěji se projevují trhlinami, které vznikají nadměrným zatíţením nebo 

dotvarováním konstrukce. Dále se můţe vyskytovat nadměrná vlhkost rozeznatelná mapami 

na omítce nebo v horších případech výskytem plísní a výkvěty, korozí kovových, ale i 

betonových konstrukcí vlivem chemické nebo elektrochemické reakce.   Také se můţe 

vyskytnout napadení dřevěných konstrukcí dřevokaznou houbou nebo hmyzem. 
20

 

4.1 BĚŢNÉ PORUCHY 

Viditelné pouze vlasové trhliny do 1mm u stěn a do 0,5mm u vodorovných konstrukcí, 

hlavně v místě střetu stropní a stěnové konstrukce a různých materiálů. Jde pouze o optickou 

nedokonalost. Objekt je po technické stránce v pořádku. 
21

 

4.2 LEHKÉ PORUCHY 

Porušení objektu je vizuálně zřetelnější. Objekt je ale stále v pořádku. Jde o trhliny 

nenosných stěn do 3mm, bez statické závaţnosti. 
22

 

4.3 ZÁSADNÍ PORUCHY 

Trhliny o šířce 3-5mm se vyskytují uţ i v nosných stěnách. Statika objektu ale není 

nebezpečná. Dřevěné nosné konstrukce jsou napadeny houbami, nebo dřevokazným hmyzem. 

Nadměrně zavlhlé konstrukci vlivem zatékání odpadá omítka, vyskytují se plísně. 
23

 

 

 

                                                 

20
 HÁJEK, V. Pozemní stavitelství III: pro 3. ročník SPŠ stavebních. 3., upr. vyd., V Sobotáles vyd. 2. Praha: 

Sobotáles, 2004. 208 s. ISBN 80-86817-04-0. s.13. 

21
 Tamtéţ 

22
 Tamtéţ 

23
 Tamtéţ 
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4.4 NEBEZPEČNÉ PORUCHY 

Jde o trhliny v nosném zdivu větší neţ 5mm, můţou vznikat trhliny v základech či 

poklesy základů, čímţ hrozí porušení statiky objektu. Pro zajištění bezpečnosti jsou nutné 

okamţité opravy.
24

 

4.5 DESTRUKCE 

Ohroţení bezpečnosti, moţná destrukce objektu, nebo nosných konstrukcí stavby 

a zničení stavby. 
25

 

 

 

                                                 

24
 HÁJEK, V. Pozemní stavitelství III: pro 3. ročník SPŠ stavebních. 3., upr. vyd., V Sobotáles vyd. 2. Praha: 

Sobotáles, 2004. 208 s. ISBN 80-86817-04-0. s.13. 

25
 Tamtéţ 
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5. TRHLINY 

Trhliny vznikají následkem překročení meze pevnosti dotčeného materiálu. Jsou pro 

nás viditelným určením poruchy v objektu. Jejich tvar a poloha nám pomůţou zjistit, kde 

trhlina vzniká a jaká je příčina jejího vzniku. Před samotnou opravou trhlin musíme odstranit 

příčinu jejich vzniku, aby se neobjevily znovu a v budoucnosti neohrozily bezpečnost a 

statiku stavby. 
26

 

5.1 DĚLĚNÍ TRHLIN DLE STATICKÉ ZÁVAŢNOSTI 

Staticky zanedbatelné trhliny 

Jedná se pouze o vlasové trhliny v omítkách šířky do 1mm. Vznikají na příklad 

smrštěním malty nebo na rozhraní dvou různých konstrukcí nebo materiálů. Neohroţují 

stavbu.27 

Staticky závažné trhliny 

Jsou to trhliny v nosných konstrukcích či klenbách. Stále čerstvé (čistý lom cihly) a 

jsou aktivní. Nutná oprava a odstranění příčiny, aby se nerozšiřovala a zajistila se statika 

konstrukce. 
28

 

Havarijní trhliny 

Ohroţení statické únosnosti konstrukce. Většinou procházejí celou konstrukcí a jsou 

stále aktivní. Nutné okamţité zabezpečení budovy, následné odstranění závady a statické 

zajištění konstrukce. 
29

 

 

 

                                                 

26
 HÁJEK, V. Pozemní stavitelství III: pro 3. ročník SPŠ stavebních. 3., upr. vyd., V Sobotáles vyd. 2. Praha: 

Sobotáles, 2004. 208 s. ISBN 80-86817-04-0. s. 15. 

27
 VLČEK, M. Poruchy a rekonstrukce staveb. 3. vyd. Brno: ERA, 2006. Technická 

knihovna (ERA). 231 s. ISBN 80-7366-073-3. 

28
 Tamtéţ 

29
 Tamtéţ 



14 

 

5.2 DĚLENÍ TRHLIN Z HLEDISKA AKTIVITY 

Aktivní trhliny 

Stále aktivní trhliny, které se dále rozšiřují a zvětšují. Na lomu bývají čisté. Většinou 

ukazují na závaţnější stavební poruchy. 
30

 

Pasivní trhliny 

Stabilní trhliny, které se dále nerozšiřují. Na lomu bývají zaprášené, mohly vzniknout 

jiţ při realizaci, na příklad při sedání základů. 
31

 

5.3 PŘÍSTROJE PRO DETEKOVÁNÍ TRHLIN 

Pro zjištění aktivity trhlin se vyuţívá kromě optického zhodnocení různých přístrojů. 

Na příklad: 

Měřící lupa 

Měření šířky se provádí kolmo na trhlinu. Odečtení šířky trhliny se provede na 

stupnici měřidla. Přesnost 0,05mm. 

Mikroskop 

Lze určit přesnou šířku trhlin a okrajů pomocí vestavěného osvětlení. 

Obr. č. 2 – Příloţní lupa a mikroskop (10) 

                                                 

30
 HÁJEK, V. Pozemní stavitelství III: pro 3. ročník SPŠ stavebních. 3., upr. vyd., V Sobotáles vyd. 2. Praha: 

Sobotáles, 2004. 208 s. ISBN 80-86817-04-0. s. 15. 

31
 Tamtéţ 
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Srovnávací karta (měřítko trhlin) 

Nejjednodušší metoda, kdy se při přiloţení porovná šířka trhliny se stejnou šířkou na 

srovnávací kartě. 

Obr. č. 3 – Měřítko trhlin (archív autora) 

Sádrová destička a indikační pásky 

Na očištěné zdivo osadíme na kolmo indikační pásky nebo sádrovou destičku o tl. 

10-15mm s přesahem cca 100mm. Zdivo musí být před osazením destičky očištěné od 

povrchových částic a navlhčené, aby došlo k dostatečnému přilnutí sádry. Na destičku si 

označíme datum osazení a v pravidelných intervalech sledujeme a kontrolujeme jejich stav. 

V případě porušení destičky se jedná o aktivní trhlinu. 

 
 

Obr. č. 4 – Sádrová destička (23) 



16 

 

Analogové a digitální úchylkoměry a deformetry 

Modernější a přesnější přístrojové metody. Nejdříve se kolmo na směr trhliny osadí na 

konstrukci podpory. Trhlina musí procházet asi v polovině vzdálenosti mezi podporami. Poté 

se umístí úchylkoměr mezi podpěry a pomocí přenosové tyče se odečte na ciferníku 

hodnota.
32

 

 

Obr. č. 5 – Deformetr (6) 

 

Obr. č. 6 – Analogový a digitální úchylkoměr (21) 

                                                 

32
 ŢÍDEK, L. Základy technického měření (měření trhlin) [online]. 2009, [cit. 2017-03-05]. Dostupné z: 

www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/206/cs/resene-projekty/frvs-2009-2529/4a_zaklady_technickeho_mereni_m

ereni_trhlin.pdf 
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Tenzometry strunové 

Principem měření je určení frekvence vlastních kmitů ocelové struny předpjaté mezi 

dvěma trny na určené měrné délce. Po osazení struny je struna rozkmitána silovým impulzem 

vyvolaným krátkým proudovým pulsem do cívky. Výsledná frekvence závisí na délce struny, 

modulu pruţnosti, měrné hmotnosti, napětí a deformaci struny. Také na tepelné roztaţnosti 

struny. V praxi se tedy strunové tenzometry musí chránit pouzdry. 
33

 

 

 

Obr. č. 7 – Strunový tenzometr (11) 

Tenzometry odporové 

Základem běţného elektrického tenzometru bývá odporový tenzometr, coţ je pasivní 

čidlo, které měří mechanické prodlouţení. Změny prodlouţení jsou v tenzometru převáděny 

na změny elektrického odporu. Při natahování se zvětšuje délka drátu, zmenšuje se jeho 

průřez a podle pouţitého materiálu se mění i jeho měrný elektrický odpor.
34

 

                                                 

33
 ŢÍDEK, L. Základy technického měření (měření trhlin) [online]. 2009, [cit. 2017-03-05]. Dostupné z: 

www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/206/cs/resene-projekty/frvs-2009-2529/4a_zaklady_technickeho_mereni_m

ereni_trhlin.pdf 

34
 Tamtéţ 
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Obr. č. 8 – Odporový tenzometr (32) 

Ultrazvuková metoda 

Pro měření trhlin v betonu pomocí ultrazvuku se vyuţívá ultrazvukový přístroj TICO. 

Přístroj pracuje se dvěma sondami (budič a snímač) s frekvencí 54 kHz. Pro kalibraci se 

pouţívá kalibrační tyč s vyznačenou hodnotou rychlosti šíření ultrazvukových vln. Pro měření 

trhlin se vyuţívá metoda nepřímá. Kolmo na trhlinu se vyznačí vzdálenosti L a 2×L např. 100 

a 200mm na kaţdou stranu od sledované trhliny. Změří se rychlost ultrazvukových vln v první 

vzdálenosti, hodnota se uloţí, shodné měření se provede v druhé vzdálenosti (dvojnásobná 

vzdálenost původního měření). Přístroj vyhodnotí hloubku trhliny. Trhlina nesmí procházet 

celou tloušťkou kce, trhlinou nesmí procházet betonářská výztuţ. 
35

 

 

Obr. č. 9 – ultrazvuková metoda přístroj Tico (28) 

                                                 

35
 ŢÍDEK, L. Základy technického měření (měření trhlin) [online]. 2009, [cit. 2017-03-05]. Dostupné z: 

www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/206/cs/resene-projekty/frvs-2009-2529/4a_zaklady_technickeho_mereni_mere

ni_trhlin.pdf 
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5.4 DĚLENÍ TRHLIN PODLE SMĚRU NAPĚTÍ 

Tahová trhlina 

Tahová trhlina vzniká překročením pevnosti v tahu daného materiálu. Poznáme ji, ţe 

se nejvíce rozevírá uprostřed své délky a vzniká kolmo na hlavní tah. Většinou má ostře 

ohraničené a hladké okraje, při poklepu v okolí trhliny vydává zvuk. 
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 – Trhlina tahová (26) 

 

 

 

Obr. č.11 – Tahové trhliny v cihlové zdi (18) 

 

                                                 

36
 VLČEK, M. Poruchy a rekonstrukce staveb. 3. vyd. Brno: ERA, 2006. Technická knihovna (ERA). 231 s. 

ISBN 80-7366-073-3. 
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Tlaková trhlina 

Tlaková trhlina vzniká překročením pevnosti v tlaku, kolmo na síly směřující k trhlině. 

Okraje trhliny jsou rozdrcené a materiál v okolí je také rozdrcený (vyboulený zvrásněný). Při 

poklepání v okolí trhliny vydává dutý zvuk. 
37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 12 – Trhlina tlaková (26) 

Smyková trhlina 

Smyková trhlina vzniká vzájemným působením dvojicí sil protichůdného směru a 

následného překročení pevnosti ve smyku. Okraje trhliny jsou také rozdrcené, ale při poklepu 

nevydává dutý zvuk a její tvar je takřka přímkový.
38

 

 
Obr. č. 13 – Trhlina smyková (26) 

 
 

                                                 

37
 VLČEK, M. Poruchy a rekonstrukce staveb. 3. vyd. Brno: ERA, 2006. Technická knihovna (ERA). 231 s. 

ISBN 80-7366-073-3. 

38
 Tamtéţ 
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5.5 PŘÍKLADY TRHLIN 

 

 

Obr. č. 14 – Příklady trhlin na domě (9) 
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6. METODY PRŮZKUMU 

Metody průzkumu dělíme na nedestruktivní zkoušky, při kterých nedochází k porušení 

dotčené konstrukce. Jde převáţně o metody smyslové, při kterých se vyuţívá smyslových 

orgánů. Podobné jsou zkoušky semidestruktivní, při kterých dochází pouze k malému zásahu 

do konstrukce objektu, ale nenarušujeme jeho statiku. Obě tyto metody lze provádět na místě 

provádění průzkumu. Dále se provádějí zkoušky destruktivní, při kterých uţ dochází 

k váţnějšímu narušení konstrukce, jelikoţ se většinou provádějí sondy a odebírání vzorků 

z konstrukcí, které se následně testují ve specializovaných laboratořích. První dvě zmíněné 

metody se pouţívají při zjišťování stavu běţných závad, zatímco poslední zmíněná metoda se 

uţívá při testování váţnějších závad objektů. 

6.1 METODY SMYSLOVÉ NEDESTRUKTIVNÍ 

Smyslové metody vyuţíváme při místním šetření stavebního objektu. Jedná se 

o vyuţití zraku, sluchu a hmatu a základních pomůcek a nástrojů pro zjištění viditelných 

závad. Můţeme tak zjistit trhliny ve zdivu či omítkách, nadměrnou vlhkost ve zdivu, viditelné 

mokré mapy na omítce či plísně, odpadávající omítku, nedokonalost povrchů a nadměrné 

deformace. Poklepem a sluchem můţeme odhadnout kvalitu materiálu na příklad dřevěných 

konstrukcí napadených hmyzem nebo dřevokaznou houbou. 

Obr. č. 15 – vyuţití měřítka trhlin (16) 
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Akustické trasování 

Metoda akustického trasování je další metodou vyuţití smyslových orgánů 

a jednoduché pomůcky. Je to nejběţnější a nejjednodušší metoda zjišťování dutých anebo 

odtrţených míst v konstrukci. Pro tuto zkoušku se pouţívá jednoduchá pomůcka v podobě 

ocelové kuličky, která je uchycena na tyči (viz obrázek). Můţe se vyuţít ale i kladívko. 

Princip spočívá v taţení ocelové koule po povrchu. Na základě akustické odezvy od taţené 

kuličky, která můţe být zvonivá, dunivá, anebo křaplavá, se identifikují dutá nebo odtrţená 

místa a potenciální místa poruch.
39

 

 

Obr. č. 16 – vyuţití akustického trasování v praxi (4) 

 

 

                                                 

39
 PLACHÝ, Jan a Jan HORSKÝ, 2015. Nedestruktivní průzkum poruch vozovkového souvrství na mostech s 

betonovou mostovkou a hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů. In: Silnice ţeleznice [online]. Ostrava:

 KONSTRUKCE Media [cit. 2017-05-05]. Dostupné z: http://www.silnice- 

zeleznice.cz/clanek/nedestruktivni-pruzkum-poruch-vozovkoveho-souvrstvi-na-mostech-s-betonovou-mostov

kou-a-hydroizolacni-vrstvou-z-asfaltovych-pasu/ 
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6.2 METODY PŘÍSTROJOVÉ NEDESTRUKTIVNÍ A 

SEMIDESTRUKTIVNÍ 

Tyto metody pouţíváme v případě, kdy nechceme nebo nemůţeme poškodit či porušit 

danou konstrukci nebo materiál. U semidestruktivních zkoušek vzniká porušení minimální 

bez narušení statiky a vlastností prvku. Provádějí se přímo na stavbě a není při nich potřeba 

odebírání testovacích vzorků či provádění sond. 
40

 

Jsou to na příklad: 

Tvrdoměrné metody 

Máme na příklad špičákové, vtiskové a odrazové metody. Tyto zkoušky nám určují 

tvrdost materiálu a pevnost v tlaku. Fungují na principu vtisku ocelové kuličky nebo hrotu 

případně odrazu a následnému převodu dle tabulek a zjištění poţadované hodnoty pevnosti. 
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 17 – Schmidtovo kladívko – Tvrdoměrné metody (24) 

 

Obr. č. 18 – Rockwelova Vtisková metoda a přenosný tvrdoměr Dyna TH110 (19) 

                                                 

40
 HOBST, L.; ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; SCHMID, P.: Diagnostika stavebních konstrukcí. Vysoké učení 

technické v Brně, 2005, 124 s. Studijní opora fakulty stavební 

41
 Tamtéţ 
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Obr. č. 19 – Poldi kladívko pro tvrdoměrnou zkoušku (19) 

Elektromagnetické metody 

Existují na příklad mikrovlnné, magnetické odporové, ultrazvukové metody. Tyto 

zkoušky nám určují vlhkost stavebních materiálů, nebo tloušťku, pokud ji nemůţeme zjistit 

běţným měřením. Také nám pomůţou zjistit polohu výztuţe a tloušťku krytí 

v ţelezobetonových prvcích, nebo trubek ve zdech 
42

 

Obr. č. 20 – Odporové meření vlhkosti (19) 

 

 

                                                 

42
 HOBST, L.; ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; SCHMID, P.: Diagnostika stavebních konstrukcí. Vysoké učení 

technické v Brně, 2005, 124 s. Studijní opora fakulty stavební 
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Obr. č. 21 – Wallscanner pro zjištění výztuţe a tloušťky konstrukcí (29) 

Termokamery 

Pomocí termokamer je viditelná přítomnost a poloha tepelných mostů. Můţeme zjistit 

i vady stavebních konstrukcí jako tepelné mosty a s nimi spojený výskyt plísní. 

Obr. č. 22 – Termokamera flir (5) 
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6.3 METODY PŘÍSTROJOVÉ DESTRUKTIVNÍ 

U destruktivních metod je nutnost odebrání zkušebních vzorků z konstrukce a jejich 

následné testy v laboratořích. Pomocí těchto testů potom můţeme zjistit pevnost v tahu 

i tlaku, mez pruţnosti, chemické sloţení a zjištění přesného typu materiálu. Můţeme zjistit 

i vlhkost, pokud je odebraný vzorek správně vzduchotěsně uchován. Dalším vyuţitím 

destruktivních zkoušek jsou sondy do stavebních konstrukcí pro zjištění skutečného stavu 

skladby konstrukce a stavu pouţitého materiálů. Při odebíraní vzorku nebo provádění sondy či 

odkrývání se snaţíme o co nejmenší zásahy do konstrukce a nenarušení statiky 

konstrukce.
43

 

 

Obr. č. 23 – Zkouška betonu v tahu a tlaku (8) 

 

 

 

                                                 

43
 HOBST, L.; ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; SCHMID, P.: Diagnostika stavebních konstrukcí. Vysoké učení 

technické v Brně, 2005, 124 s. Studijní opora fakulty stavební 
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7. TEORIE PASPORTIZACE 

Pasportizace je popisování skutečného stavu věci, evidencí hmotného nebo 

nehmotného majetku a napomáhá při zefektivnění provozu, údrţby nebo plánování 

modernizace. Můţeme ji zpracovávat na příklad jako soupis porostů, zvířat, mobiliáře, 

personální pasport, ale nejčastěji se vyuţívá pasport stavebních objektů, kterému se věnuji   

v této diplomové práci. 
44

 

Výsledkem pasportizace je pasport. Jedná-li se například o pasportizaci budovy 

nebo pozemku, pak je tento výstup nazýván jako pasport objektu. Pasport stavebního 

objektu je zpracovaná dokumentace stávajícího stavu objektu do jednotné a přehledné 

soustavy.   

Pasport nám popisuje způsob vyuţití stavby, vybavenost a informace o technických 

parametrech a stavu objektu.
45 

Při vyhotovení pasportu stavby zároveň hledáme poruchy 

a závady stavby a jejích jednotlivých konstrukcí. To nám později pomůţe při zhodnocení 

stavu objektu a případných nutných oprav či při plánování modernizace objektu. Také je 

uţitečný při zefektivnění finančního hospodaření s objektem a jeho údrţbou, jelikoţ nám 

přehledně shrnuje všechna data o objektu a zvyšuje produktivitu práce při správě objektů. 

Pasport objektu je uţitečné nechat vyhotovit na příklad při prodeji nemovitosti, plánování 

oprav nebo modernizace staršího objektu, především kdyţ chybí projektová dokumentace 

nebo neodpovídá stávajícímu stavu. V takovém případě zmiňuje pasport i stavební zákon ve 

kterém je uvedeno: „Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1 Vlastník stavby je 

povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu 

skutečnému provedení), stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného 

provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, 

uloţí stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji 

stavebník nepořídil sám.“  
46

 

                                                 

44
 Pasportizace.com [online], 2013. Pasportizace & Facility Management [cit. 2017-05-05]. Dostupné z: 

http://www.pasportizace.com 
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 ŠMAHEL, M. Problematika podrobnosti zpracování pasportizace objektů pozemních staveb. Vyd. 1. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inţenýrství, 2014, 367 s. ISBN: 978-80-214-4852-0 

46
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, § 125 odst. 3; 
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7.1 DĚLENÍ STAVEBNÍCH PASPORTŮ DLE ÚČELŮ ZAMĚŘENÍ 

Stavební pasport objektu 

Stavební pasport můţe být soupisem stavebních prací a materiálů pouţitých na 

staveništi. Především ale popisuje stavbu po stránce technické, konstrukční a její vnitřní 

uspořádání. Obsahuje popis a technický stav jednotlivých konstrukcí, vodorovných, svislých, 

šikmých, střešních, otvorů stavebních konstrukcí a jejich výplní.
47

 

Prostorový pasport a pasport zpevněných ploch 

S pasportem objektu se můţe vypracovat i pasport zpevněných ploch a přilehlých 

staveb. Obsahuje grafické a popisné údaje o objektu, stavbách přilehlých, venkovních 

úpravách a zpevněných plochách. Prostorový pasport se vyuţívá při evidenci větších areálů, 

jako přehled objektů a nemovitého majetku. Také jako přehled volných nebo vyuţitých 

prostorů nebo jako pomoc při zvolení správného vybavení pro údrţbu těchto ploch a areálů 

a jako podklad pro výpočet jejich nákladů.
48

 

Technický a technologický pasport 

Technický pasport je upřesněním stavebního pasportu. Detailněji popisuje a eviduje 

veškerá technická a technologická zařízení budov. Ke kaţdému zařízení uvádí základní údaje, 

jako na příklad značka a typ zařízení, rok výroby, údaje o servisu, záruce a podobně. Jde 

především o zdravotně technická zařízení budov, technologická zařízení, vyhrazená technická 

zařízení, informační technologie, bezpečností a komunikační systémy. 
49

 

Personální pasport 

Personální pasport se vyuţívá v objektech, kde se vyskytuje velký počet zaměstnanců 

a dalších pracovníků. Poskytuje informace o pracovnících a jejich pozicích v rámci objektu. 

                                                 

47
 ŠMAHEL, M. Problematika podrobnosti zpracování pasportizace objektů pozemních staveb. Vyd. 1. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inţenýrství, 2014, 367 s. ISBN: 978-80-214-4852-0 
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Tento pasport můţe popisovat také pohyby pracovníků na pracovišti a základní informace 

o kaţdém z nich, tj. jméno a kontaktní údaje.
50

 

7.2 ROZDĚLENÍ STAVEBNÍCH PASPORTŮ PODLE ROZSAHU 

ZPRACOVÁNÍ 

Rozdělení stavebního pasportu není určeno legislativou, ale vychází z praxe nebo z 

poţadavků a finančních prostředků zadavatele a moţnostech a přístupnostech daných na místě 

šetření. 

Zjednodušený pasport 

Pasport, který obsahuje půdorysy jednotlivých podlaţí se zakreslením zařizovacích 

předmětů, číslování místností, výkazy plošných výměr a průvodní listy se základními 

stavebně-technickými údaji jednotlivých konstrukcí či prvků stavby a základními údaji 

o zjištěných vadách a poruchách. 
51

 

Střední pasport 

Pasport, který obsahuje veškeré půdorysy (podzemních i nadzemních podlaţí včetně 

půdorysu střechy), svislé řezy a pohledy se zakreslením zařizovacích předmětů a viditelných 

rozvodů  technického  vybavení  objektu,   technickou   situaci   objektu   v   měřítku   1:500 

se zakreslením připojení na inţenýrské sítě, výkazy plošných výměr místností, a dále 

technickou zprávu s popisem konstrukcí se základními stavebně-technickými údaji 

jednotlivých  konstrukcí  či  prvků  stavby,  rozvodů  TZB  a  celkového  vyhodnocení   jejich 

stavebně-technického stavu včetně popisu zjištěných vad a poruch. 
52

 

Úplný pasport 

Je proveden v rozsahu středního pasportu doplněného o druhy a plošné výměry 

povrchů včetně uvedení druhů podlah a podhledů jednotlivých místností. V dokumentaci jsou 
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rozlišeny viditelné konstrukční prvky, případně jejich předpokládaný průběh. V technické 

zprávě s popisem konstrukcí se základními stavebně-technickými údaji jednotlivých 

konstrukcí či prvků stavby a rozvodů TZB je věnována větší pozornost popisu celkového 

vyhodnocení jejich stavebně-technického stavu, a především pak popisu zjištěných vad 

a poruch. 53 

 

7.3 DĚLENÍ DLE ZADAVATELE PASPORTIZACE 

Vlastník 

U podzemní, pozemní nebo inţenýrské stavby pro účely vyhodnocení vlivu vlastní 

stavební činnosti v objektu na pasportovaný objekt, u kterého mají probíhat nějaké rozsáhlejší 

stavební úpravy, přístavba, nástavba, adaptace, modernizace nebo rekonstrukce. 
54

 

Investor 

U podzemních, pozemních nebo inţenýrských staveb pro účely vyhodnocení vlivu 

organizované stavební činnosti a případné zjištění rozsahu nutných vyvolaných oprav nebo 

výše náhrady škody způsobené stavební činností na okolních pozemních stavbách. 
55

 

Zhotovitel 

U podzemních, pozemních nebo inţenýrských staveb pro účely vyhodnocení vlivu 

prováděné stavební činnosti a případné zjištění rozsahu nutných vyvolaných oprav nebo výše 

náhrady škody způsobené stavební činností na okolních pozemních stavbách. 
56
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8. PASPORTIZACE ZVOLENÉHO OBJEKTU 

Nejprve si ujasním a navrhnu postup všech potřebných kroků pro provedení 

pasportizace, který potom aplikuji na zvolený objekt. Tento postup bude určený pro větší 

rodinný dům se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlaţím starý několik desítek let. 

Dům bude v průběhu místního šetření obydlený a vyuţíván jako za běţného provozu. Na 

stavebně-technický průzkum je tedy kladen poţadavek, aby byl prováděn bez pouţití 

destruktivních metod a větších zásahů do konstrukcí objektu. 

8.1 POSTUP PRO PROVEDENÍ PASPORTIZACE 

8.1.1 Přípravné práce 

Před začátkem místního šetření si ověřím výpis z katastru nemovitostí, vyhledám 

polohu domu a prostuduji okolí budovy ze všech moţných dostupných zdrojů. Od majitelů 

domu vyţádám projektovou dokumentaci objektu, pokud je dostupná, a zjistím co nejvíce 

informací o provádění stavby a jejích případných proběhlých rekonstrukcích a modernizacích. 

8.1.2 Místní šetření 

Na místní šetření uţ budu mít zjištěné základní informace o pasportovaném objektu. 

Průzkum objektu bude prováděn pouze pomocí nedestruktivních zkoušek, pouze za pomoci 

smyslových orgánů. Připravím si tedy vhodné pomůcky a přístroje pro tyto metody. 

Nejběţnější nástroje, které vyuţíváme při zaměření objektu a nedestruktivních zkoušek jsou 

měřící metr, pásmo, laserový dálkový měřič, trhlinkoměr, poklepové kladívko a fotoaparát 

nebo kameru pro zaznamenávání fotodokumentace. Při potřebě zajištění podrobnějších údajů 

o stavebních konstrukcích bychom vzali ještě sofistikovanější přístroje jako Schmidtovo 

kladívko pro měření pevnosti, vlhkoměr nebo na příklad termokameru pro zjištění tepelných 

mostů (ta je však vhodná pouze v zimních měsících). 

Při samotném místním šetření začnu vnější prohlídkou domu, kde se zaměřím na 

trhliny a vlhké stopy na omítce a další viditelné vady. Vše důkladně dokumentuji pomocí 

fotografií. Zaměřím vnější rozměry budovy a ty si zakreslím do pracovního náčrtu, který 

později překreslím jako novou technickou dokumentaci objektu. Dále provedu zaměření 

a zakreslení všech místností, které provedu zjednodušenou měřičskou metodou za pomoci 
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laserového dálkoměru, pásma a samonavíjecího metru. Budu postupovat od suterénu směrem 

do 2NP. Při postupu do vyšších podlaţí budu zároveň zaměřovat i výškopisné měření. 

Zaměřím světlou výšku místností, výšku parapetů, a pokud to bude moţné, tak i tloušťku 

konstrukce stropu. 

Během zaměřování objektu se budu věnovat také zjištění technického stavu všech 

nosných i nenosných konstrukcí a případně nalezenými závadami a poruchami. Zjištěné 

informace si budu zapisovat a dokumentovat fotografiemi. Poznámky později vyuţiji při 

zhodnocení a popisu technického stavu objektu a návrhu oprav. Postupovat budu souběţně se 

zaměřováním, tedy od suterénu po 2NP. Začnu základy a budu pokračovat nosnými zdmi 

stropy, podlahami, příčkami aţ po skladbu střechy. 

8.1.3 Vyhotovení pasportu objektu 

Výkresovou část pasportu vypracuji podle pracovního náčrtu provedeného při místním 

šetření při zaměřovaní místnosti. Novou projektovou dokumentaci stávajícího stavu provedu 

dle platných norem. 

Při sestavení textové části pasportu budu vycházet z fotografií a zápisků provedených 

při místím šetření. Popíšu jednotlivé místnosti včetně povrchových úprav, zjištěných 

materiálů a jejich stavu. Dále popíšu skladbu a stavebně technický stav konstrukcí, pokud toto 

bude moţné zjistit metodami pouţitými při místním šetření, případně budu vycházet 

z původní dokumentace. Průzkum objektu bude prováděn pouze pomocí nedestruktivních 

zkoušek, pouze za pomoci smyslových orgánů, poklepového kladívka a pro zjištění 

případných trhlin srovnávací kartou a sádrovou destičkou. Destruktivní zkoušky budou 

doporučeny pouze při zjištění závaţnějších poruch. Proto nebudu schopný určit stav a skladbu 

některých konstrukcí, které budou nedostupné a budu moct vycházet pouze z informací 

zjištěných ze staré dokumentace od vlastníků domu a znalostí stavebních technologií z doby, 

kdy byl dům postaven, rekonstruován a přistavován. 

V další části pasportizace provedu soupis všech zjištěných závad a poruch objektu 

včetně jejich fotografické dokumentace a vyznačení dotčeného místa v nové projektové 

dokumentaci. Kaţdou závadu popíšu včetně její příčiny a návrhu její opravy včetně nacenění 

oprav v programu BuildPowerS. Také sestavím plán údrţby a předpokládaných oprav pro 

následujících 25 let. V závěru potom zhodnotím celkový stavebně-technický stav objektu 

s doporučením nejnutnějších oprav. 
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8.2 SEZNÁMENÍ S OBJEKTEM 

Pasportizace bude provedena na rodinném domě ve Vyškově. Budova se nachází na 

ulici Hanácká č. p. 41, na předměstí města Vyškova (viz foto). Rodinný dům je dvoupodlaţní, 

podsklepený, původně postaven jako dvougenerační cca před 60 lety. Dům byl postaven 

svépomocí rodinou majitelů. Projektová dokumentace byla vytvořena před vznikem stavby, 

ale nyní uţ neodpovídá stávajícímu stavu. Proto majitelé vyţadují vypracovaní nové 

dokumentace stávajícího stavu včetně provedení průzkumu stavby s následným návrhem 

oprav a nacenění navrţených oprav objektu. 

 

 

Obr. č. 24 – Fotodokumentace objektu, pohled z ulice Hanácká (archív autora) 
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8.3 POLOHA OBJEKTU 

Rodinný dům se nachází na předměstí města Vyškova (viz mapa) ve stávající zástavbě 

na ulici Hanácká číslo popisné 41. Parcelní číslo 1504 v katastrálním území Vyškov (viz 

výpis z katastru nemovitostí). Ulice se nachází na předměstí v klidnější části města a je 

zastavěná rodinnými domy většinou řadové zástavby. Ulice je také chráněna obytnou zónou, 

která pro motoristy znamená zvýšenou opatrnost a jízdu maximálně 30 km/h. Ulice je v mírně 

svaţitém terénu, avšak pozemek, na kterém je objekt, tuto nerovnost vyrovnává a je převáţně 

rovinný. Pozemek objektu se nenachází v ţádném chráněném území. Objekt je připojen na 

veřejnou síť kanalizace, vodovodu, plynu a nízkého napětí. 

 

Obr. č. 25 – Mapa města Vyškova s vyznačeným pozemkem (13) 
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Obr. č. 26 – Mapa Vyškov – Křečkovice (13) 

 

Obr. č. 27 – Výřez z katastrální mapy s vyznačeným pozemkem (3)
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8.4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU 

8.4.1 Dochovaná dokumentace 

Majitelé poskytli dochovanou dokumentaci, která pochází z doby ţádostí o stavební 

povolení z roku 1959. Dokumentace odpovídá svému stáří a je bohuţel ve velice špatném 

stavu takřka nečitelná, také neodpovídá stávajícímu stavu objektu po provedených přístavbách 

a rekonstrukcích. Další přiloţená dokumentace je z ţádosti o připojení k rozvodu plynu z roku 

1984. Tyto výkresy uţ jsou čitelnější, ale stále neodpovídající stávající vnitřní dispozici 

objektu. 

 

Obr. č. 28 – Původní dokumentace 2NP (archív autora) 
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Obr. č. 29 – Původní dokumentace 1NP (archív autora) 

 

Obr. č. 30 – Původní dokumentace Suterén (archív autora)
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Obr. č. 31– Původní dokumentace – Pohledy (archív autora) 
 

 

Obr. č. 32– Původní dokumentace – Pohled (archív autora) 
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8.4.2 Informace od majitelů 

 

Po konzultaci s majiteli domu jsem zjistil, ţe byl dům postaven v roce 1959 

svépomocí dle plánů, které jsou přiloţeny v této práci, bohuţel však jsou špatně čitelné 

a neodpovídají současnému stavu. Dům byl postaven na volném pozemku mezi dvěma jiţ 

dříve stojícími domy. K jednomu z nich se přistavil svojí západní stranou. 

Dům byl postaven původně pro pětičlennou rodinu. Jako dvoupatrový, podsklepený 

v celé svojí ploše. Na jiţní straně s plochou a na severní straně se sklonitou střechou. 

Základy jsou provedené jako betonové pásy pod nosnými zdmi, které jsou vyzděny     

z CPP tl. 30cm a opatřeny asfaltovou izolací chráněnou obloţením z kamene aţ do výšky 

1m nad upravený terén, kde tvoří sokl budovy. 

Stropy nad suterénem jsou betonové a podlahy tvořil škvárobeton s betonovou 

mazaninou a povrchovou úpravou dle účelu místností. Dlaţba, linoleum nebo dřevěné 

vlysy. Zdivo 1NP je také vyzděné z CPP. Tloušťka obvodových a hlavních nosných stěn je 

45cm, ostatní nosné stěny jsou tloušťky 30cm a příčky a nenosné stěny 10cm nebo 15cm. 

Stropy nad 1NP a 2NP byly tvořeny dřevěnými trámy podbitými dřevěnými prkny, 

zasypány škvárou a popílkem a podhled tvořil tzv. palach nahozený omítkou. Podlahy opět 

tvořil škvárobeton s betonovým potěrem a na povrchu dřevěné vlysy. 

Původně byl dům připojen pouze na vodovod a nízké napětí. Kotel byl na tuhá 

paliva a odpad vedl do jímky, která byla v zahradě za domem. 

Později v roce 1964 byla provedena přístavba, kdy se ve 2NP provedla dostavba 

místnosti loţnice místo původní půdy a částečně sklonitou střechu na severní straně uţ 

nahradila pouze plochá střecha a na jiţní straně zůstala sklonitá s půdním prostorem. V roce 

1984 bylo provedeno napojení na plyn, byl zrušen kotel na tuhá paliva a byla provedena 

instalace plynového kotle a také připojení dosavadní jímky na kanalizaci. 
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Obr. č. 33– Dokumentace pro plynárny z roku 1982 – Suterén (archív autora) 

Obr. č. 34 – Dokumentace pro plynárny z roku 1982 – 1NP (archív autora) 
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Potom byla v roce 1990 provedena změna dispozice v 1NP kdy se místo spíţe 

postavilo WC a byla zvětšena dispozice chodby včetně nového vybavení. 

Další provedenou rekonstrukcí byla v roce 2001 výměna laťovaní a střešních tašek 

včetně provedení parotěsné folie, která do té doby ve skladbě střechy chyběla. Původní 

konstrukce krovu byla ale zachována. Pouze byl nově natřen ochranným nátěrem. 

V roce 2003 byla provedena výměna původních dvojitých dřevěných oken v 1NP 

a 2NP za nová plastová pětikomorová dvojskla od firmy ABLAK. Také se provedla výměna 

venkovních dveří na balkon ve 2NP, do zahrady a v 1NP hlavních vstupních dveří. Ve sklepě 

zůstala původní okna s ocelovým rámem. 

V roce 2005 byla provedena další rekonstrukce kuchyně s provedením nové podlahy. 

Vybourání staré podlahy ze škvárobetonu a poloţení nové betonové mazaniny a nového 

linolea tl. 7mm. Také provedení nové kuchyňské linky včetně vybavení. Zároveň proběhla 

rekonstrukce vedlejší koupelny v 1NP. Kde byla také vybourána stará podlaha a provedena 

nová se zabudovaným elektrickým podlahovým vytápěním a nového sprchového koutu, který 

byl tvořen pouze vyspádováním podlahy v rohu místnosti. Coţ mělo za důsledek po 5 letech 

poruchu a zatékání do stropní konstrukce nad suterénem. 

Proto proběhla v roce 2011 nutná další rekonstrukce s provedením sprchového koutu   

s keramickou vaničkou. V tomtéţ roce si nechali udělat i přestavbu koupelny a WC ve 2NP, 

kdy se změnila dispozice a zvětšení koupelny o starou spíţ, provedení nového potrubí, odpadů 

a vybavení koupelny. 

V roce 2008 se chtěli majitelé zbavit velké vlhkosti ve zdivu a projevujících se plísní. 

Proto si nechali provést na dostupných stěnách podřezání zdiva s vloţením dodatečné 

horizontální hydroizolace a v nepřístupné stěně, kde je dům přilepen na sousední objekt, byla 

provedena chemická injektáţ stěny. 

Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2012, kdy se provedlo vyvloţkování komínu, 

a v obývacím pokoji byl pořízen doplňující kotel na tuhá paliva. Zároveň byl vyměněn nový 

plynový kotel a zásobník teplé vody za nový. Ve stejném roce byla také provedena nová 

omítka s prodyšnou silikátovou fasádní barvou v meruňkovém odstínu a odsazeným 

provětrávaným soklem z vláknocementových desek opatřeným větracími mříţkami. 
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8.5 ZÁZNAM Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ OBJEKTU 

Místní šetření proběhlo dne 25. 2. 2017 v přítomnosti majitelů objektu. Objekt jsem 

nejprve prohlédl z vnější strany a pořídil fotografie (viz níţe). Potom jsem zaměřil venkovní 

rozměry ze všech třech volných stran domu pomocí laserového dálkoměru Bosch Zamo a pro 

kontrolu jsem pouţíval měřící pásmo 25m a svinovací metr 5m. Zjištěné hodnoty jsem si 

zapisoval a zakresloval do náčrtu. Při vizuální prohlídce vnější strany jsem nezjistil ţádné 

viditelné trhliny, jelikoţ, jak uvedli majitelé, byla nedávno provedena rekonstrukce omítek. 

 

Obr. č. 35 – Fotodokumentace objektu severní pohled ze zahrady (archív autora)
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Obr. č. 36 – Fotodokumentace objektu jiţní pohled z ulice Hanácká (archív autora) 

Obr. č. 37– Fotodokumentace objektu východní pohled ze zahrady (archív autora) 



45 

 

Dále jsem postupoval zaměřením vnitřních prostor. Začal jsem v 1NP, potom jsem 

pokračoval v suterénu a 2NP. Pouţíval jsem zjednodušenou měřičskou metodu, při níţ jsem 

pouţil laserový dálkoměr, pásmo a svinovací metr. Jako výstup těchto měření bude provedena 

nová projektová dokumentace půdorysu suterénu, 1NP, 2NP a řezu schodištěm přiloţená jako 

příloha této práce. Při zaměřování místností jsem zároveň zaměřoval i výškopisné měření.  

Zaznamenával jsem světlé výšky místností, výšky parapetů, oken a v prostoru schodiště 

i konstrukční výšku podlaţí a výšku schodišťových stupňů. 

8.5.1 Popis prvního nadzemního podlaţí 

Hlavní vstup do objektu je situovaný na jih z ulice Hanácká a jsou to venkovní 

plastové dveře šířky 1m se skleněnou výplní. Vstup je vyvýšen 1 m nad upravený terén. 

Vedou k němu schody, které mají povrchovou úpravu z teraca a jsou kryté konstrukcí balkonu 

ve 2NP. Tím a obvodovými zdmi ze dvou stran je tvořeno závětří (1.10).  

 První místností za vstupem do 1NP je zádveří (1.01), na které navazuje schodiště, 

které vede k zadnímu vchodu ze zahrady a do suterénu nebo do druhého nadzemního podlaţí. 

Podlahy v zádveří jsou tvořeny z teraca stejně jako povrchová úprava betonového schodiště. 

Povrchová úprava stěn je z vápenocementové omítky opatřené malbou v bílé barvě. 

Povrchové úpravy stěn i podlahy jsou v dobrém stavu. 

Další místností v 1NP je chodba (1.02) ve které jsou pořízené nové vestavěné skříně. 

Nášlapnou vrstvu podlahy zde tvoří linoleum, na kterém je poloţen koberec. Omítky stěn jsou 

vápenocementové s bílou výmalbou. Všechny povrchové úpravy jsou v dobrém stavu. 

Z chodby (1.02) je přístupné dřevěnými dveřmi v ocelové zarubni samostatné WC 

(1.03) a místnost kuchyně (1.04). Místnost WC byla postavena při rekonstrukci v roce 1990 

místo bývalé spíţe vedle kuchyně. Povrch podlahy zde tvoří dlaţba a povrch stěn je 

vápenocementová omítka, na které je osazen obklad do výšky 1,5m. Obklad i dlaţba jeví 

mírné známky opotřebení.  

V místnosti kuchyně (1.04) se zároveň nachází i jídelna. Tento prostor prošel 

rekonstrukcí v roce 2005 včetně všeho vybavení (plynový sporák, myčka, lednička a 

kuchyňská linka). Nášlapnou vrstvou podlahy je zde linoleum, povrch stěn je 

vápenocementová omítka s bílou výmalbou a keramickým obkladem za kuchyňskou linkou 

do výšky 1,5m. 
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Z prostoru jídelny (1.04) je přístup otvorem ve zdi opatřeným ocelovou zárubní bez 

výplně do pracovny (1.05). Ve které jsou podlahy tvořeny dřevěnými vlysy, na kterých je 

poloţen koberec. Omítka je zde vápenocementová s výmalbou meruňkové barvy.  V rozích 

místnosti se vyskytuje plíseň a na stěně společné s vedlejší místností koupelny jsou patrné 

trhliny. Obě poruchy podrobně popisuji v další kapitole. 

Z kuchyně (1.04) se dále dá projít dřevěnými dveřmi s ocelovou zárubní do koupelny 

(1.06), která prošla rekonstrukcí ve stejném roce jako kuchyně, tedy v roce 2005. Bohuţel 

byla tato rekonstrukce provedena nekvalitně. Dlaţba a špatně provedené vyspádování 

sprchového koutu vedlo k zatékání do konstrukce podlahy a byla nutná nová rekonstrukce 

v roce 2011, kdy byl zabudován nový sprchový kout s osazením vaničky. V podlaze je 

elektrický rošt, který slouţí pro vytápění, který jiţ ale není funkční. Povrchovou úpravu tvoří 

dlaţba a obklad stěn je proveden do světlé výšky místnosti. 

Z kuchyně (1.04) je také přístup do obývacího pokoje (1.07), který je situovaný na 

jihovýchod. Povrchovou úpravou podlahy jsou tu dřevěné vlysy, na které je ze 2/3 poloţen 

koberec. V rohu místnosti je osazen krb na tuhá paliva, který je připojen na komínový systém, 

který vede ve střední zdi objektu. Krb byl osazen dodatečně v roce 2012 a zároveň s ním byl 

i vyvloţkován komín. Povrchová úprava stěn je zde vápenocementová omítka s výmalbou 

v meruňkové barvě. V rohu místnosti na východní straně se vyskytuje plíseň, kterou podrobně 

popisuji v další kapitole. 

Z obývacího pokoje (1.07) lze projít dřevěnými dvoukřídlými dveřmi do poslední 

místnosti 1NP, a to do loţnice (1.08). V této místnosti je velká vestavěná skříň, která je přes 

celou plochu stěny. Povrchovou úpravou podlahy jsou dřevěné vlysy, na kterých je částečně 

poloţen koberec. Povrchovou úpravou zdí je vápenocementová omítka s bílou výmalbou. 

V rohu místnosti se vyskytuje plíseň, kterou popisuji v další kapitole. 

8.5.2 Popis suterénu 

Ze zádveří (1.01) je přes schodiště přístup k zadnímu vstupu do objektu, který zároveň 

slouţí jako vstup na zahradu. Hned vedle dveří je patrné místo, kde bylo v roce 2008 

provedeno podřezání zdiva a vloţení dodatečné izolace. Místo je nedůkladně zapraveno 

a nebylo přetřeno výmalbou. Pokud projdeme dveřmi, které vedou na další schodiště, 

dostaneme se do suterénu objektu. Povrch schodiště je z betonu opatřeného ochranným 

nátěrem. Na zdech je patrná vlhkost a opadávající omítka. Poruchu popisuji v další kapitole. 
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Z prostoru schodiště (S.01) je přístup dřevěnými dveřmi do chodby (S.02), ze které 

jsou přístupné další místnosti suterénu. Podlahu zde tvoří dlaţba a na zdech je 

vápenocementová omítka.  

Po pravé straně se nachází místnost pro uskladnění potravin (S.03). Zde je podlaha 

také tvořena dlaţbou a na zdivu je nanesena vápenocementová omítka, která rovněţ opadavá 

na zdech, které jsou ve styku se zeminou. 

Další místností přístupnou z chodby (S.02) je dílna (S.04), kde je povrch podlahy také 

tvořen dlaţbou a omítka tu opět opadává z důvodu zvýšené vlhkosti nejspíše od nedostatečné 

izolace spodní stavby. Další závadou v této místnosti je odpadávající tepelná izolace stropu 

a vylézající vruty po dodatečné chemické injektáţi dělané zároveň s podřezáním zdiva. 

Všechny závady podrobně popisuji v další kapitole. 

Poslední místností přístupnou z chodby (S.02) je prádelna (S.05), ve které je umístěna 

pračka a vana. V této místnosti je také podlaha tvořena dlaţbou, ale vyspádovanou do 

odtokového kanálku uprostřed místnosti. Na stěnách je vápenocementová omítka, která opět 

odpadává z důvodu vlhkosti zdiva a na jiţní a východní stěně je obklad do výšky 2m. 

Z prádelny (S.05) je dále přístup dřevěnými dveřmi do kotelny (S.06), ve které je 

umístěn plynový kotel napojený na komínový systém ve středové zdi a zásobník na teplou 

vodu o objemu 200l. Kotel i zásobník byly vyměněny za nové v roce 2015. Povrch podlahy je 

zde také vydláţděn a vyspádován do odtokového kanálku v rohu místnosti. Na stěnách je 

vápenocementová omítka, která opět odpadává z důvodu vlhkosti zdiva. 

Poslední místností v suterénu je sklad (S.07), který je přístupný dřevěnými dveřmi 

z kotelny (S.06). Podlaha je zde pouze betonová mazanina a stěny nejsou omítnuty. V této 

místnosti jsou opět patrné vyčnívající vruty po chemické injektáţi a v ţelezobetonovém 

nosníku, který podpírá strop, je patrná 3mm široká trhlina. Poruchu detailněji rozebírám 

v další kapitole. 

8.5.3 Popis druhého nadzemního podlaţí 

Schodiště (2.01), které propojuje 1NP a 2NP je dvouramenné betonové a jeho 

povrchová úprava je z broušeného teraca. Na svoje stáří je konstrukce včetně povrchové 

úpravy v dobrém stavu bez viditelných trhlin. Nad podestou je konstrukce sklonité střechy, 

která je podbitá dřevěným podhledem, na kterém je nanesena omítka. Z důvodu pracovaní 
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dřeva jsou na omítce patrné vlasové trhliny a v rozích jsou patrné plísně. Obě poruchy 

popisuji detailně v další kapitole. 

Do chodby (2.01) projdeme dřevěnými dveřmi s obloţkovou zárubní. Povrch podlahy 

zde tvoří linoleum a stěny jsou vápenocementové s bílou výmalbou. Z chodby (2.01) jsou 

přístupné místnosti samostatného WC (2.06) a koupelny (2.07). Obě místnosti byly 

rekonstruovány v roce 2011. Podlahy v obou místnostech jsou tvořeny dlaţbou a na stěnách 

je keramický obklad. Strop je tu tvořen konstrukcí sklonité střechy, na které jsou připevněny 

sádrokartonové desky. V místnosti WC je špatně provedeno větrání místnosti, přes které do 

místnosti zatéká a vlhkost dále stéká po sádrokartonové konstrukci stropu. Závadu podrobně 

popisuji v další kapitole. 

Další místností přístupnou z chodby (2.01) je pokoj (2.03) na jihovýchodní straně, ze 

kterého je dále moţný vstup na balkon (2.10). Balkon je obehnán zábradlím výšky 1m 

a povrch podlahy je vydláţděn ve spádu od budovy do dešťového svodu. V místnosti je 

povrch podlahy tvořen linoleem, na kterém je poloţen koberec. Na stěnách je 

vápenocementová omítka se ţlutou výmalbou. 

Dalším prostorem přístupným z chodby (2.01) je půda (2.08), která je neobyvatelná 

a slouţí pouze jako sklad věcí. Povrch podlahy tu tvoří pouze betonová mazanina a stěny 

nejsou omítnuté. Jsou zde viditelné dřevěné prvky krovu, které se zdají být zdravé bez 

zjevných známek po dřevokazných škůdcích. Prvky krovu jsou ošetřeny ochranným nátěrem. 

Poslední místností přístupnou z chodby (2.01) je pracovna (2.04), ze které je pak dále 

moţný další vstup do loţnice (2.05). Obě místnosti mají dřevěnou vlysovou podlahu 

s poloţeným kobercem. Na dřevěné podlaze je patrné mírné opotřebení. Mezi některými 

vlysy jsou větší mezery a jsou mírně poškrábané. Dále jsou na stropu viditelné vlasové trhliny 

v omítce. Všechny závady podrobně popisuji v další kapitole. 

8.5.4 Zhodnocení jednotlivých konstrukcí 

Základy a suterén 

O konstrukci základů jsou dostupné pouze informace od majitelů a ze staré projektové 

dokumentace. Mělo by se jednat o betonové základy o rozměrech 45cm x 45cm. Pro ověření 

a zjištění technického stavu by ale bylo nutné udělat provedení sondy v podlaze a odkopaní 

základů, přičemţ by bylo moţné zjistit skladbu a technický stav konstrukce. Podobný zásah si 
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ale majitelé nepřáli. Také jsem nemohl provést ověření skladby stěny suterénu, proto 

vycházím opět z dostupných informací, podle kterých by měla být stěna vyzděna z cihel 

plných pálených tl. 30cm izolovaných tér papírem natřeným asfaltem a obloţených kamenem 

tl. cca 15cm. Jelikoţ zdivo v suterénu je vlhké a na zdech v kontaktu se zeminou odpadává 

omítka, dá se předpokládat, ţe izolace je za tolik let uţ strávená a neplní svoji funkčnost. 

Majitelé se snaţili tuhle závadu uţ řešit podřezáním zdiva ve výšce cca 1m nad upravený 

terén a vloţením dodatečné izolace a na straně, kde dům přiléhá k sousedům, chemickou 

injektáţí. To však pomohlo jen zdivu ve vyšších patrech nad tímto opatřením a zdivo 

v suterénu trpí stále zvýšenou vlhkostí. Proto by bylo potřeba zeminu odkopat, zdivo vysušit a 

chránit na příklad nopovou folií, která zároveň napomáhá odvětraní konstrukce. 

Svislé nosné konstrukce 1NP a 2NP 

Jako materiál pro nosné konstrukce 1NP a 2NP bylo pouţito cihel plných pálených 

standardního rozměru 65x14x290mm. Hlavní nosné zdi jsou tl. 45cm, ostatní nosné tl. 30cm a 

nenosné zdivo je tl. 15cm. V omítce se na různých místech objevují menší trhliny, které však 

nejevily známky závaţnějších poruch objektu. Dále se na některých místech, především 

v rozích objektu, objevovala plíseň, která značí dlouhodobou vlhkost zdiva. Problém je 

zapříčiněn nejspíše nedostatečným tepelným odporem zdiva, jelikoţ zdivo je v maximální 

tloušťce 45cm, někde pouze 30cm 

, a jeho skladba tvořená pouze vyzděním z CPP bez jakékoliv izolace. Proto se v 

konstrukci sráţí vlhkost při ochlazování, a to především v rozích místností na rozhraní 

interiéru a exteriéru. Závadu by mělo odstranit zateplení objektu, čímţ by se posunul rosný 

bod konstrukce. Všechny závady jsem zaznamenal a dále je budu rozebírat při návrhu oprav. 

Stropy a podlahy 

Stropní konstrukce v suterénu je tvořena z betonu. Na konstrukci je znát menší průhyb. 

Ohroţení statiky konstrukce ale nehrozí. Pro přesnější informace zjištění polohy a počtu 

výztuţe, pouţitého betonu a zjištění kvality konstrukce by se musela provést 

elektromagnetická zkouška a odběr vzorku pro laboratoř. V 1NP a 2NP jsou dřevěněné stropy 

tvořené dřevěnými trámy podbité prkny, zasypané škvárou a popílkem a podhled tvořil tzv. 

palach nahozený omítkou. Kvalitu záhlaví stropů bych doporučoval nechat zkontrolovat 

z důvodů vyšší vlhkosti zdiva objektu. Mohla by na ně delší dobu působit vlhkost a tím 
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ztrácejí svoji únosnost. Také majitelé tvrdí, ţe v poslední době, kdyţ projede autobus na 

přilehlé komunikaci, tak cítí menší otřesy a kročejová neprůzvučnost stropu je také velice 

špatná. 

U podlah je podkladní vrstva tvořena vrstvou škvárobetonu neznámé tloušťky, 

roznášecí vrstva betonovou mazaninou tl. nejspíše 5cm a povrchovou vrstvou, která je 

rozdílná v různých místnostech. V loţnicích a obytných místnostech jsou to dřevěné vlysy, 

které místy jeví známky opotřebení (větší mezery mezi vlysy místy 2-3mm, rýhy) jedná se ale 

spíše o vizuální závady. Dále je v kuchyni 1NP a v chodbě 2NP poloţené linoleum, které je 

staré cca 10 let a je stále v dobrém stavu. Obklady v koupelnách v 1NP a 2 NP jsou také 

v dobrém stavu, jelikoţ byly rekonstruovány v roce 2011. 

Krov a střecha 

Stávající střecha je ze severní strany sklonitá se sklonem cca 30° a jiţním směrem (do 

ulice) je plochá střecha, která vznikla po přístavbě v roce 1964. Krytina a latovaní na sklonité 

střeše bylo vyměněno v roce 2001 a nyní je v dobrém stavu. Nenalezl jsem ţádné popraskané 

tašky ani místa kudy by zatékalo. Pouze při rekonstrukci WC ve 2NP byl zřejmě špatně 

proveden větrací komínek a zatéká do místnosti s WC. Tady by bylo potřeba větrací průduch 

rozdělat a znovu opravit. Plochá střecha byla natřena cca před 5 lety a její povrch je stále       

v dobrém stavu, ţádné stopy po zatékání jsem také nenašel, v blízké době by ale bylo vhodné 

provést nový nátěr. 

Krov je klasický dřevěný. Krokve podepřené vaznicemi a pozednicí. Krokve 

o rozměrech 100x140mm, vaznice 140x160mm, pozednice 160x160mm. Dále jsou podepřeny 

vzpěrou o rozměrech140x140mm. Dřevěné prvky krovu nebyly za celou svoji ţivotnost cca 

60 let vyměněny. Nenašel jsem ţádné stopy po dřevokazných houbách nebo hmyzu. Pro 

správnou funkci krovu bych doporučil prvky krovu znovu řádně povrchově ošetřit proti 

dřevokazným škůdcům. 

Schodiště 

Šikmé spojovací konstrukce pro jednotlivé podlaţí jsou rozdílné, nejen povrchovou 

úpravou stupňů, ale i různou výškou schodišťových stupňů. Vše je zdokumentováno 

a zakresleno v projektové dokumentaci viz přílohy. Ze suterénu vede schodiště tvořeno osmi 

stupni šířky stupně 290mm a výšky 185mm. Je to betonová konstrukce a také povrchová 
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úprava je z betonu. Ostatní konstrukce schodiště jsou také betonové, ale povrchové úpravy 

mají z Teraca. Liší se pouze výškou stupňů. Vnitřní schodiště do 1NP je tvořeno pěti stupni 

šířky stupně 290mm a výšky 180mm a je v dobrém stavu bez viditelných trhlin. Venkovní 

schodiště je o šesti stupních šířky stupně 300mm a výšky 180mm a je také v dobrém stavu 

pouze u posledního schodu má naprasklý nos schodu. Touto závadou se budu podrobně 

zabývat v další kapitole. Schodiště z 1NP do 2NP je dvouramenné s podestou a kaţdé rameno 

tvoří osm stupňů šířky stupně 290mm a výšky 175mm. 

Úprava vnitřních a vnějších povrchů 

Vnitřní omítky jsou převáţně vápenocementové. V suterénu jsou na obvodových 

zdech ve špatném stavu vlivem vlhkosti. Ve vyšších patrech jsou napadené především v 

obvodových rozích plísněmi. V těchto místech bych doporučoval omítku odstranit a zdi 

vydezinfikovat prostředkem proti plísním. Plísně jsou zdraví škodlivé a je nebezpečné je 

nechat růst v pobytových místnostech. Abychom se plísně zbavili natrvalo, je potřeba 

odstranit příčinu vzniku vlhkosti ve zdech, jak jsem popisoval v předchozí kapitole, nejlépe 

zateplením objektu. 

Původní vnější břízolitovou omítku nahradila před 3 lety nově provedená prodyšná 

silikátová fasádní barva Jubosilcolor Silicate v meruňkové barvě. Sokl byl proveden 

odsazený provětrávaný z vláknocementových desek a opatřeným větracími mříţkami. 

Výplně otvorů 

Okna, venkovní vstupní a balkonové dveře rodinného domu jsou plastové 

čtyřkomorové s dvojsklem, které byly měněny před 13 lety. Okna i vstupní dveře jsou 

v dobrém stavu, pouze by některé potřebovaly udělat servis. 

Vnitřní dveře jsou v rekonstruovaných místnostech koupelny a WC nové s obloţkovou 

zárubní. Ostatní jsou starší s ocelovými zárubněmi, různých šířek. Vše zaznamenané 

v projektové dokumentaci viz příloha. 
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8.6 VADY A PORUCHY OBJEKTU A NÁVRH OPRAVY 

8.6.1 Suterén – vada č.1 

Fotodokumentace závady 

 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

 

Popis závady 

Jedná se o opadávání omítky místy aţ do výšky 1,5m vlivem zvýšené vlhkosti zdiva, 

která vzlíná z podzemní vlhkosti kvůli nedostatečné izolaci spodní stavby. Izolace nebyla 

v minulosti provedena, nebo je jiţ nefunkční. 

Pro dlouhodobé vyřešení problému, aby se tato závada neobjevila i v budoucnu, by 

bylo potřeba odstranění staré podlahy a provedení odizolování spodní stavby. Včetně 

odkopání obvodového zdiva a vloţení nopové folie, která by zdivo zároveň odvětrala. Dalším 

vhodným a méně nákladným řešením by bylo odstranění staré porušené omítky, očištění zdiva 

aţ na cihlu a provedení nátěru s nízkým difuzním odporem. Tak by bylo umoţněno přirozené 

odpařování vlhkosti ze zdiva. 
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8.6.2 Suterén – Vada č.2 

Fotodokumentace závady 

 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

 

Popis závady 

Jedná se o odpadávající kusy tepelné izolace stropu suterénu pod místností pracovny 

v 1NP. Izolace nebyla dostatečně připevněna. Lze na první pohled vidět, ţe tu chybí nanesení 

lepidla. Nedostatečný počet vrutů, kterými je izolace připevněna, a na některých vrutech 

dokonce chybí roznášecí hlava. 

Navrhuji izolaci strhnout a znovu provést, tentokrát správným technologickým 

postupem za pouţití lepidla a dostatečného počtu vrutů včetně roznášecích hlav. 
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8.6.3 Suterén – Vada č.3 

Fotodokumentace závady 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 
 

Popis závady 

Jedná se opět o opadávání omítky vlivem zvýšené vlhkosti zdiva, která vzlíná 

z podzemní vlhkosti kvůli nedostatečné izolaci spodní stavby. Provedená izolace je jiţ stará 

a nefunkční. 

Pro dlouhodobé vyřešení problému, aby se tato závada neobjevila i v budoucnu, by 

bylo potřeba odstranění staré podlahy a provedení odizolování spodní stavby. Včetně 

odkopání obvodového zdiva a vloţení nopové folie, která by zdivo zároveň odvětrala. Dalším 

vhodným a méně nákladným řešením by bylo odstranění staré porušené omítky, očištění zdiva 

aţ na cihlu a provedení nátěru s nízkým difuzním odporem. Tak by bylo umoţněno přirozené 

odpařování vlhkosti ze zdiva. 
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8.6.4 Suterén – Vada č.4 

Fotodokumentace závady 

 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

 

Popis závady 

Jedná se o trhlinu překladu pod stropem v suterénu. Trhlina je tl.3mm v nejširším 

místě, po vizuální kontrole se zdá pasivní. Doporučuji, ale provedení sádrového terčíku pro 

kontrolu, zda se jedná o aktivní nebo pasivní trhlinu. Pokud by se jednalo o aktivní trhlinu, 

bylo by nutné projednání závaţnosti se statikem, jelikoţ se jedná o nosný prvek konstrukce 

stropu nad suterénem. Pokud by byla trhlina pasivní a neohroţovala statiku objektu a šlo 

pouze o vizuální závadu, není nutné ji zapravovat, jelikoţ je pouze v místnosti skladu v 

suterénu. Případně by se trhlina pročistila, navlhčila a zaplnila sanační maltou nebo 

akrylátovým tmelem. 



56 

 

8.6.5 Suterén – Vada č.5 

Fotodokumentace závady 

 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

Popis závady 

Špatně provedená chemická injektáţ zdiva z roku 2008. Většina injektáţních vrutů jiţ 

samovolně vyčnívá ze zdiva, či úplně vypadla. Zdivo nad chemickou injektáţí je v některých 

částech vlhké. 

Navrhuji provést novou dodatečnou izolaci spodní stavby. V této části stavby je moţné 

vyuţít elektroosmozi nebo znovu provést chemické či tlakové injektáţe. 
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8.6.6 Suterén – Vada č.6 

Fotodokumentace závady 

 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

Popis závady 

Špatně provedené zapravení omítky po provedení podřezání zdiva z roku 2008. Jedná 

se pouze o vizuální závadu, která je ovšem hned při vstupu zadním vchodem ze zahrady. 

Proto by majitelé chtěli provedení nového zapravení. Stačí zapravení vyhladit a přetřít 

při výmalbě. 
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8.6.7 Suterén – Vada č.7 

Fotodokumentace závady 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

Popis závady 

Trhlina v rohu budovy u zadního vstupu do objektu. Probíhající od stropu aţ po 

provedení podřezání zdiva cca 1m nad upraveným terénem. Trhlina se po vizuální kontrole 

zdá jiţ pasivní a příčinou by mohlo být podřezání zdiva v roce 2008. Postačí trhlinu 

pročistit navlhčit a zapravit akrylátovým tmelem. Po zapravení by bylo vhodné znovu 

vymalovat celou místnost malířskou barvou, nebo alespoň zatřít zapravené místo. 
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8.6.8  1NP – Vada č.1  

Fotodokumentace závady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

 

 

Popis závady 

 

Jedná se o vlasové trhliny v omítce stropu v kuchyni v 1NP. Nejedná se o staticky 

závaţnou trhlinu, pouze vizuální závada způsobená pohybem dřevěných stropů. 

Postačí trhlinu pročistit navlhčit a zapravit akrylátovým tmelem. Po zapravení by 

bylo vhodné znovu vymalovat celý pokoj malířskou barvou, nebo alespoň zatřít zapravené 

místo. 
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8.6.9 1NP – Vada č.2 

Fotodokumentace závady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

Popis závady 

Jedná se o výskyt plísně v rohu obývacího pokoje v 1NP. Plíseň se vyskytuje na místě, 

kde je zvýšený výskyt vlhkosti ve zdivu. V tomto případě způsobený nedostatečným tepelným 

odporem zdiva a vznikem tepelného mostu a rosného bodu uvnitř zdiva. 

Pro odstranění příčiny by bylo vhodné zvýšit tepelný odpor konstrukce, na příklad 

dodatečným zateplením konstrukce. Plíseň samotnou odstraníme tak, ţe odstraníme 

napadenou omítku, naneseme přípravek na hubení plísní a zdivo důkladně vysušíme. Potom 

naneseme novou sanační omítku, nejlépe s termoizolačními vlastnostmi, abychom předešli 

novému výskytu plísně v budoucnu. 
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8.6.10 1NP – Vada č.3 

Fotodokumentace závady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

 

Popis závady 

Jedná se o vlasové trhliny v omítce stropu v pracovně v 1NP. Nejedná se o staticky 

závaţnou trhlinu, pouze vizuální závada způsobená nejspíše pohybem dřevěných stropů. 

Postačí trhlinu pročistit navlhčit a zapravit akrylátovým tmelem. Po zapravení by bylo 

vhodné znovu vymalovat celý pokoj malířskou barvou, nebo alespoň zatřít zapravené místo. 
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8.6.11 1NP – Vada č.4 

 Fotodokumentace závady     Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis závady 

Jedná se o výskyt plísně v rohu pracovny v 1NP. Plíseň se vyskytuje na místě, kde je 

zvýšený výskyt vlhkosti ve zdivu. V tomto případě způsobený nedostatečným tepelným 

odporem zdiva a vznikem rosného bodu uvnitř zdiva. 

Pro odstranění příčiny by bylo vhodné zvýšit tepelný odpor konstrukce, na příklad 

dodatečným zateplením konstrukce. Plíseň samotnou odstraníme tak, ţe odstraníme 

napadenou omítku, naneseme přípravek na hubení plísní a zdivo důkladně vysušíme. Potom 

naneseme novou sanační omítku, nejlépe s termoizolačními vlastnostmi, abychom předešli 

novému výskytu plísně v budoucnu. 
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8.6.12 1NP – Vada č.5 

 Fotodokumentace závady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

 

Popis závady 

Jedná se o vlasové trhliny v omítce zdiva v pracovně. Nejedná se o staticky závaţnou 

trhlinu, pouze vizuální závada způsobená nejspíše při rekonstrukci koupelny. 

Postačí trhlinu pročistit, navlhčit a zapravit akrylátovým tmelem. Po zapravení by bylo 

vhodné znovu vymalovat celý pokoj malířskou barvou, nebo alespoň zatřít zapravené místo. 
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8.6.13 1NP – Vada č.6  

Fotodokumentace závady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

 

Popis závady 

Jedná se opadanou omítku a výskyt plísně v rohu obývacího pokoje v 1NP. Plíseň se 

vyskytuje na místě, kde je zvýšený výskyt vlhkosti ve zdivu. V tomto případě způsobený 

nedostatečným tepelným odporem zdiva a vznikem rosného bodu uvnitř zdiva. 

Pro odstranění příčiny by bylo vhodné zvýšit tepelný odpor konstrukce, na příklad 

dodatečným zateplením konstrukce. Plíseň samotnou odstraníme tak, ţe odstraníme 

napadenou omítku, naneseme přípravek na hubení plísní a zdivo důkladně vysušíme. Potom 

naneseme novou sanační omítku, nejlépe s termoizolačními vlastnostmi, abychom předešli 

novému výskytu plísně v budoucnu. 
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8.6.14 2NP – Vada č.1 

Fotodokumentace závady 

 

 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

 

Popis závady 

Jedná se o vlasové trhliny v omítce podhledu nad podestou na schodišti spojující 1NP 

a 2NP. Nejedná se o staticky závaţnou trhlinu, pouze vizuální závada způsobená dodatečným 

pohybem dřevěných podhledů, které nejsou na napojení dvou materiálů (dřeva a zdiva) 

opatřeny perlinkou. 

Postačí trhlinu pročistit, navlhčit a zapravit akrylátovým tmelem. Po zapravení by bylo 

vhodné znovu vymalovat celý pokoj malířskou barvou, nebo alespoň zatřít zapravené místo. 
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8.6.15 2NP – Vada č.2 

Fotodokumentace závady 

 

 
 

 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

 

 

Popis závady 

Jedná se o výskyt plísně v rohu pokoje ve 2NP. Plíseň se vyskytuje na místě, kde je 

zvýšený výskyt vlhkosti ve zdivu v tomto případě způsobený nedostatečným tepelným 

odporem zdiva a vznikem rosného bodu uvnitř zdiva. 

Pro odstranění příčiny by bylo vhodné zvýšit tepelný odpor konstrukce, na příklad 

dodatečným zateplením konstrukce. Plíseň samotnou odstraníme tak, ţe odstraníme 

napadenou omítku, naneseme přípravek na hubení plísní a zdivo důkladně vysušíme. Potom 

naneseme novou sanační omítku nejlépe s termoizolačními vlastnostmi, abychom předešli 

novému výskytu plísně v budoucnu. 

2N
P Vada 
č.2 Fotodokum
entace závady 
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8.6.16 2NP – Vada č.3  

Fotodokumentace závady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

 

Popis závady 

 

Jedná se o vlasové trhliny v omítce podhledu stropu v loţnici ve 2NP. Nejedná se 

o staticky závaţnou trhlinu, pouze vizuální závada způsobená pohybem dřevěných podhledů 

Postačí trhlinu pročistit navlhčit a zapravit akrylátovým tmelem. Po zapravení by bylo 

vhodné znovu vymalovat celý pokoj malířskou barvou, nebo alespoň zatřít zapravené místo. 
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8.6.17 2NP – Vada č.4  

Fotodokumentace závady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

Popis závady 

Jedná se o vlasové trhliny v omítce podhledu nad podestou na schodišti spojující 1NP 

a 2NP a v rohu výskyt plísně. Nejedná se o staticky závaţnou trhlinu, pouze vizuální závada 

způsobená pohybem dřevěných podhledů, které nejsou opatřeny perlinkou. Plíseň se 

vyskytuje na místě, kde je zvýšený výskyt vlhkosti ve zdivu v tomto případě způsobený 

nedostatečným tepelným odporem zdiva a vznikem rosného bodu uvnitř zdiva. 

Postačí trhlinu pročistit navlhčit a zapravit akrylátovým tmelem. Po zapravení by bylo 

vhodné znovu vymalovat celý pokoj malířskou barvou, nebo alespoň zatřít zapravené místo. 

Pro odstranění příčiny by bylo vhodné zvýšit tepelný odpor konstrukce, na příklad 

dodatečným zateplením konstrukce. Plíseň samotnou odstraníme tak, ţe odstraníme 

napadenou omítku, naneseme přípravek na hubení plísní a zdivo důkladně vysušíme. Potom 

naneseme novou sanační omítku, nejlépe s termoizolačními vlastnostmi, abychom předešli 

novému výskytu plísně v budoucnu. 
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8.6.18 2NP – Vada č.5  

Fotodokumentace závady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zaznačení závady v půdoryse suterénu 

 

Popis závady 

Zatékání ze střešní konstrukce skrz špatně provedené větrání na WC ve 2NP. 

Je nutné celý větrací systém demontovat a zjistit příčinu zatékání a instalaci větracího 

systému provést znovu a dle správného technologického postupu. 
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8.7 POLOŢKOVÝ ROZPOČET NAVRŢENÝCH OPRAV 

V této kapitole dokládám vytvořený poloţkový rozpočet navrţených oprav. Při 

nacenění oprav jsem vyuţíval program BuildpowerS a jeho ceník jednotlivých prací, DPH 

jsem počítal sníţenou daň 15 %. Celý rozpočet jsem rozdělil na pět částí dle navrţených 

oprav a prováděných prací. 

8.7.1 Sanace omítek v suterénu 

V této části rozpočtu jsem nacenil sanaci omítek v suterénu stavby, kde vlivem spodní 

vlhkosti opadává omítka. Navrhuji odstranění staré omítky aţ na zdivo a nanesení pouze 

sanačním nátěrem, aby se mohla vlhkost ze zdiva odpařovat. Suterén se pouţívá minimálně 

a omítka na stěnách není potřeba. Celková cena těchto oprav včetně sníţené sazby DPH 15 % 

je odhadnuta na 33 778 Kč. 

 

R: 1 Sanace omítek suterén     

 
 

 
P.č. 

 
Číslo 
položky 

 

 
Název položky 

 

 
MJ 

 

 
množství 

 

 
cena / MJ 

 

 
Celkem 

Díl: 97 Prorážení otvorů 
   

9 984,15 

1 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 
100 % 

m2 81,29000 57,80 4 698,56 

2 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 4,38966 180,00 790,14 

3 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP 
nošením 

t 4,38966 459,50 2 017,05 

4 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km, kontejner 7 t 

t 4,38966 152,00 667,23 

  
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

5 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 
kontejner 7 t 

t 4,38966 12,60 55,31 

6 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,38966 400,00 1 755,86 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
   

0,00 

7 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 
m 

t 0,00000 239,50 0,00 

Díl: 783 Nátěry 
   

19 387,67 

8 783893382R00 Nátěr sanační vlhkého zdiva Navom 2 PUP 
dvojnásob. 

m2 81,29000 238,50 19 387,67 

  
Celková cena včetně DPH 15 %                                                        33 778 Kč 

Tab. č. 1– Poloţkový rozpočet Sanace omítek v suterénu 
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8.7.2 Oprava zateplení stropu 

V této části rozpočtu jsem nacenil opravu odpadající tepelné izolace stropu v suterénu: 

Navrhuji špatně provedenou izolaci odstranit a provést novou dle správného technologického 

postupu. Celková cena těchto oprav včetně sníţené sazby DPH 15 % je odhadnuta na 

14 676 Kč. 

 

R: 2 Oprava zateplení stropu     

 
 

 
P.č. 

 
Číslo 
položky 

 

 
Název položky 

 

 
MJ 

 

 
množství 

 

 
cena / MJ 

 

 
Celkem 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 
   

11 754,00 
1 622390311R00 Montáž TI strop, extr. polystyren tl.70mm  m2 18,00000 653,00 11 754,00 

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2). Bez nanesení omítky. 

Včetně dodávky materiálu extr polystyren tl. 70mm 
    

Díl: 97 Prorážení otvorů 
   

1 007,82 

2 978041205R00 Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm bez omítky m2 18,00000 51,30 923,40 

3 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 0,04200 180,00 7,56 

4 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP 
nošením 

t 0,04200 459,50 19,30 

5 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, 
kontejner 7 t 

t 0,04200 152,00 6,38 

  
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

6 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejner 
7 t 

t 0,04200 12,60 0,53 

7 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,04200 1 206,00 50,65 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
   

0,00 

8 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,00000 239,50 0,00 

  
 

 
Celková cena včetně DPH 15 % 

    
14 676Kč 

Tab. č.2– Poloţkový rozpočet Oprava zateplení stropu 
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8.7.3 Nové provedení chemické injektáţe 

V této části rozpočtu jsem nacenil nové provedení chemické injektáţe v suterénu. 

Stará injektáţ jiţ neplnila svoji funkci dodatečné hydroizolace spodní stavby a na některých 

místech se objevovaly na zdivu vlhké mapy. Celková cena těchto oprav včetně DPH je 

19 170Kč. 

 

R: 3 Nové provedení chemické injektáže – suterén    

  

 
P.č. 

 
Číslo 
položky 

 

 
Název položky 

 

 
MJ 

 

 
množství 

 

 
cena / MJ 

 

 
Celkem 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 
   

16 670,00 
1 281606211R00 Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 40 cm m 9,20000 1 812,00 16 670,00 

Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká 
injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), 
dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. 

  
 

 
Celková cena včetně DPH 15 % 

    
19 170Kč 

Tab. č.3– Poloţkový rozpočet Nové provedení chemické injektáţe – suterén 

8.7.4 Oprava trhlin a vnitřních omítek 

V této části rozpočtu jsem nacenil opravu trhlin v omítkách, kdy se většinou jedná 

pouze o vlasové trhliny. Navrhuji vyčištění a zapravení trhlin a dodatečnou výmalbu v celé 

ploše pokoje. Celková cena těchto oprav včetně sníţené sazby DPH 15 % je odhadnuta na 

10 587 Kč. 

R: 4 Oprava trhlin a vnitřních omítek     

  

 
P.č. 

 
Číslo 
položky 

 

 
Název položky 

 

 
MJ 

 

 
množství 

 

 
cena / MJ 

 

 
Celkem 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 
   

4 558,50 

1 611421121R00 Oprava váp. omítek stropů do 5 % plochy – 
hladkých 

m2 112,00000 40,70 4558,50 

  
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

2 612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 4,00000 106,00 424,00 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
   

0,00 

3 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,00000 239,50 0,00 

Díl: 784 Malby 
   

4 648,00 

  
 

 
Celková cena včetně DPH 15 % 

    
10 587Kč 

Tab. č.4– Poloţkový rozpočet Oprava trhlin a vnitřních omítek 

 

4 784442001RT1 Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 
m, Klasik 1barevná, 1x nátěr, 1x penetrace 

m2 112,00000 41,5
0 

4 648,00 
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8.7.5 Odstranění a sanace plísní na vnitřních omítkách 

V této části rozpočtu naceňuji odstranění plísní v rozích místností. Tyto plísně 

způsobuje vlhkost, která vzniká v rosném bodu při sraţení vody uvnitř konstrukce zdiva. 

Zamezením této závady by bylo potřebné dodatečně zateplit fasádu domu a odstranění 

tepelných mostů. Majitelé ale provedli nedávno opravu fasády a nepřejí si v nejbliţší době 

provádět zateplení. Proto navrhuji v rozích domu odstranění vnitřní omítky. Nanesení 

prostředku proti plísním a důkladné vysušení zdiva. Potom nanést sanační omítku 

s termoizolačními vlastnostmi, aby se alespoň trochu zamezilo tepelným mostům v rozích 

místností a zároveň, aby se tu lépe odpařovala vlhkost. Celková cena těchto oprav včetně 

sníţené sazby DPH je odhadnuta na 44 557 Kč. 

R: 5 Odstranění a sanace plísní na vnitřních omítkách   

 
 

 
P.č. 

 
Číslo 
položky 

 

 
Název položky 

 

 
MJ 

 

 
množství 

 

 
cena / MJ 

 

 
Celkem 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 
   

31 744,00 
1 612434173RT3 Omítkový sanační systém Schömburg, 

Thermopal,3vrst., vrstvy: Thermopal 
SP,Thermopal GP11,Thermopal SR44 

m2 32,00000 992,00 31 744,00 

Díl: 97 Prorážení otvorů 
   

3 537,89 
2 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 

% 
m2 32,00000 57,80 1 849,60 

3 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 1,72800 180,00 311,04 

4 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 
nošením 

t 0,81200 446,50 362,56 

5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,72800 172,00 297,22 

  
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

6 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,72800 15,20 26,27 

7 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,72800 400,00 691,20 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
   

0,00 

8 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,00000 239,50 0,00 

Díl: 784 Malby 
   

3 463,20 

9 784115522R00 Malba Remal protiplísňová barva, bez 
penetrace, 2x 

m2 78,00000 44,40 3 463,20 

  
 

 
Celková cena včetně DPH 15 % 

    
44 557Kč 

Tab. č.5– Poloţkový rozpočet Odstranění a sanace plísní na vnitřních omítkách 
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8.7.6 Souhrnný rozpočet navrţených oprav 

Rekapitulace dílčích částí 

 

Číslo 

 

Název 

Základ 
pro 

sníženou 
DPH 

 

Základ pro 
základní DPH 

DPH 
celkem 

Cena 
celkem 

 

% 

 
1 

 
RD Vyškov 

 
0 

 
99 155 

 
20 823 

 
119 978 

 
100 

1 Sanace omítek suterén 0 29 671 4 451 34 122 30 

2 Oprava zateplení stropu 0 12 761 1 914 14 675 8 

 
3 

Nové provedení chemické injektáže 
– suterén 

 
0 

 
16 670 

 
2 501 

 
19 171 

 
17 

4 Oprava trhlin a vnitřních omítek 0 9 207 1 381 10 588 6 

 
5 

Odstranění a sanace plísní na vnitřních 
omítkách 

 
0 

 
38 745 

 
5 812 

 
44 557 

 
39 

 
Celkem za stavbu 

 
0 

 
107 054 

 
16 059 

 
123 112 

 
100 

Tab. č.6– Souhrnný rozpočet navrţených oprav 

Vypracoval: Karásek 
     

 

Rozpis ceny 
    

 

Celkem 
HSV   76 655,36 

PSV   30 398,87 

Celkem             107 054,00 

 

 
Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 %  107 054,0 CZK 

Snížená DPH 15 %  123 112,0 CZK 

Cena celkem s DPH   123 112,00 
 

CZK 

 

 

v 

 
 

 

dne 

 

 

4.5.2017 

  

      

 

Za zhotovitele  
Za 

objednatele   



82  

 

8.7.1 Tabulka ţivotnost konstrukcí a jejich údrţba a opravy 

Následující tabulka ukazuje odhadovanou potřebu údrţby a oprav vybraných 

konstrukcí objektu v následujících 25 letech. Při návrhu, které konstrukce budou potřebovat 

v následujících letech projít rekonstrukcí a jakého rozsahu bude, jsem vycházel 

z předpokládané ţivotnosti daných konstrukcí, jejich stáří a informací o pouţitých 

materiálech. 

 

 

Konstrukce 

 

Konstrukční 
prvky 

 

Typ 
poruchy 

 

Životnost 
v letech 

Cyklus 
oprav v   
letech 

 
Rozsah 
oprav v 

% 

 

 

Stáří 

Zbývající 
životnost 

 

Plán oprav v 
následujících 

25letech  
 

 

Základy 
beton pasy 

trhliny, 
degradace 

100 100 100 58 42 není 

beton deska 
trhliny, 

degradace 
100 100 100 58 42 není 

 

 
Svislé 
nosné, 

nenosné 
konstrukce 

 
Nosné zdivo 

z CPP 

trhliny, 
mech 

poškození, 
degradace 

 

100 

 

100 

 

100 

 

58 

 

42 

 

není 

 
 

příčky z CPP 

trhliny, 
mech 

poškození, 
degradace 

 
 

85 

 
 

85 

 
 

100 

 
 

58 

 
 

27 

 
 

není 

 

 
Stropní 

konstrukce 

 

žb strop v 
suterénu 

trhliny, 
mech 

poškození, 
degradace 

 
100 

 
100 

 
100 

 
58 

 
42 

 
není 

dřevěné 
stropy 1NP, 
2NP 

degradace 85 85 100 58 27 není 

 

 

 
Balkón 

skladba 
kce 
balkónu 

trhliny, 
degradace 

 

100 
 

100 
 

100 
 

58 
 

42 
 

není 

zábradlí koroze 70 70 100 58 12 Nutná 
kompletní 
výměna 

 
nátěr zábradlí 

mechanické 
poškození, 
odlupování 

 
5 

 
5 

 
100 

 
5 

 
0 

 
5x nový 

nátěr 

 

 

 

 

 

 
 

Schodiště 

 

povrchová úprava 
schodiště 

trhliny, 
mechanické 
poškození 

 
85 

 
85 

 
100 

 
58 

 
27 

 

není 

 
zábradlí 

schodiště 

mechanické 
poškození, 

koroze 

 
85 

 
85 

 
100 

 
58 

 
27 

 

není 

 
nátěr zábradlí 

mechanické 
poškození, 
odlupování 

 
5 

 
5 

 
100 

 
5 

 
0 

5x nový 
nátěr 
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Tab. č.8– ţivotnost konstrukcí a plán jejich údrţby  

 

Z tabulky vyplývá, ţe nepředpokládáme v následujících 25 letech rekonstrukce 

konstrukcí, které spadají do dlouhodobé ţivotnosti. Naopak ale předpokládáme nutnou 

výměnu konstrukce zábradlí na balkoně po cca 12 letech a jeho opakované nátěry kaţdých 5 

let. Ve stejném cyklu také novou výmalbu celého objektu. Po 15 letech očekáváme konec 

ţivotnosti výplně otvorů, které bude potřeba vyměnit za nové. Také keramických obkladů, 

dlaţby a svrchní vrstvy ploché střechy. Dalšími konstrukcemi, u kterých předpokládáme, ţe 

budou potřebovat údrţbu nebo drobné opravy, je svrchní vrstva sklonité střechy, vnější a 

vnitřní omítky včetně soklu a nášlapné vrstvy podlah, především dřevěné vlysy a keramická 

dlaţba. 



85  

 

8.7.2 Tabulka plánovaný rozpočet údrţby na 25let 

Následující tabulka a graf ukazuje předpokládanou spotřebu financí na údrţbu 

a opravy v následujících 25letech. Určení, které konstrukce a v jakém rozsahu budou 

potřebovat údrţbu nebo opravy, vychází z předcházející tabulky. Ceny stavebních prací jsem 

bral z databáze programu BuildPowerS a jsou platné pro rok 2017 bez započítání DPH. 

 

Tabulka kalkulace nákladů na údržbu objektu na období 25 let 

 

 
 

Konstrukční díl stavby 

 

Výkaz výměr 
 

Tis.Kč za 
Tis.Kč za období (n let)/ 

% (z pořizovacích nákladů) 

 
m.j. 

 
celkem 

 
m.j. 

 
celkem 

 

% za 
25let 

 
1-25 let 

 

po 5 
letech 

 

po 10 
letech 

 

po 15 
letech 

 

po 20 
letech 

 

po 25 
letech 

zábradlí venkovní m 12,00 1400 16800 100 16800 - - 16800 - - 

nátěr zábradlí m 32,00 50 1600 1000 16000 3200 3200 3200 3200 3200 

plochá střecha m2 45,00 1150 51750 100 51750 - - 51750 - - 

výměna tašek na sklonité 
střeše 

 

m2 
 

78 
 

930 
 

72540 
 

25 
 

18135 
 

- 
 

9067 
 

- 
 

9068 
 

- 

oprava omítek a soklu m2 131 320 41920 25 10480 - 5240 - 5240 - 

Malby omítek m2 562 55 30910 500 154550 30910 30910 30910 30910 30910 

Keram. obklady vnitřní m2 47 720 33840 120 40608 1692 1692 33840 1692 1692 

keram dlažba m2 9,00 750 6750 120 8100 338 338 6750 338 338 

dřevěné vlysy m2 108 1250 135000 15 20250 4050 4050 4050 4050 4050 

plastové okna ks 8 5500 44000 125 55000 2750 2750 44000 2750 2750 

plastové dveře ks 3 6500 19500 125 24375 1219 1219 19500 1219 1219 

Suma za období      302883 44159 58466 210800 58467 44159 

Tab. č.9– rozpočet údrţby na 25let 

 

 

 

 Tis. Kč za období / % 
 

celkem náklady 25 let      po 5 
letech 

po 10 
letech 

po 15 
letech 

po 20 
letech 

po 25 
letech 

  
302883 44159 58466 210800 58467 44159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5let        10let        15let      20let         25let 
 

Tab. č.9– tabulka a graf spotřeby financí v následujících 25letech 
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Z tabulky a grafu vyplývá, ţe v následujících letech se předpokládá rovnováţná 

spotřeba financí do 60 000 Kč kaţdých 5 let, která pokryje údrţbu a opravy výplně otvorů, 

svrchní vrstvy dřevěných podlah (např. broušení, ochranný lak), omítek (např. mechanické 

poškození, trhliny), svrchní vrstvy sklonité střechy (např. výměna prasklých tašek), 

keramických obkladů a dlaţby (mechanické poškození, nutnost přespárování) a nové nátěry 

zábradlí a výmalby celého objektu.  

Výjimkou je velký nárůst spotřeby financí po 15 letech následujícího provozu objektu, 

kdy se očekává konec ţivotnosti hned několika konstrukcí. Jedná se o potřebu výměny 

plastových oken a dveří, svrchní vrstvy ploché střechy, konstrukce zábradlí na balkoně a 

nových keramických obkladů včetně poloţení nové dlaţby. 
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9. ZÁVĚR 

Úkolem této práce bylo provedení postupu pasportizace stavebně-technického stavu 

rodinného domu a následná aplikace na vybraný rodinný dům ve Vyškově, provedení nové 

stavební dokumentace a navrţení oprav včetně jejich nacenění a plánu údrţby na 

následujících 25 let. 

Vypracovaný postup pro pasportizaci se mi osvědčil a povaţuji ho za dostatečný. Jen 

bych chtěl zdůraznit potřebu kvalitní přípravy a zjištění všech dostupných informací o objektu 

včetně nastudování technologických postupů a pouţívaných materiálů z doby realizace stavby 

nebo jejích případných rekonstrukcí. Také doporučuji místní šetření a zaměření objektu 

provádět minimálně ve dvou osobách, kdy jedna zaměřuje a provádí průzkum objektu a druhá 

zapisuje a případně kontroluje činnost první osoby. 

Při stavebně-technickém průzkumu jsem pouţíval pouze nedestruktivních metod 

a smyslových orgánů a zjistil, ţe objekt prošel za svoji dosavadní ţivotnost několika 

rekonstrukcemi a modernizacemi. Nalezl jsem pouze jednu větší trhlinu, která se zdála být 

pasivní a doporučuji její další sledování. Také jsem objevil několik dalších trhlin, které jsou 

ale převáţně vlasové a neohroţují statiku objektu, jsou pouze estetickou vadou. Dále jsem 

nalezl v rozích místností plísně, které by mohly ohroţovat zdraví osob obývajících dům. Proto 

doporučuji jejich brzké odstranění včetně odstranění příčiny jejich vzniku a zamezení 

tepelných mostů v rozích místnosti přinejmenším sanační a termoizolační omítkou. Další 

závady, které jsem nalezl, byly způsobeny nedodrţením správných technologických postupů 

při rekonstrukcích objektu. Proto doporučuji při dalších rekonstrukcích dbát na správný 

technologický postup při stavebních pracích. Celkově objekt hodnotím, ţe nevykazuje 

známky havarijního stavu a statika objektu není ohroţena, nosné konstrukce odpovídají 

provedením, technickým stavem a opotřebením svému stáří, avšak neohroţují bezpečnost 

osob obývajících objekt. 

Při oceňovaní oprav jsem vyuţil programu BuildPowerS a navrhované opravy jsem 

nacenil poloţkovým rozpočtem. Celý rozpočet jsem potom rozdělil do pěti částí dle 

prováděných oprav. První byla odstranění omítky v suterénu stavby a nanesení pouze 

sanačního nátěru, aby se mohla přebytečná vlhkost způsobena nedostatečnou hydroizolací 

spodní stavby lépe odpařovat. Cena těchto oprav byla odhadnuta na 33 778 Kč včetně sníţené 

sazby DPH. V druhé části jsem nacenil opravu špatně provedené tepelné izolace stropu 

v suterénu, kdy nebyl dodrţen správný technologický postup. Cena této opravy byla 
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odhadnuta na 14 676 Kč včetně sníţené sazby DPH. Ve třetí části rozpočtu jsem nacenil nové 

provedení dodatečné hydroizolace chemickou injektáţí, kdy opět při původní rekonstrukci 

došlo k chybě a injektáţ jiţ po pár letech neplnila správně svoji funkci. Cena nové injektáţe 

byla odhadnuta 19 170 Kč včetně sníţené sazby DPH. V další části rozpočtu jsem nacenil 

zapravení všech nalezených trhlin a poruch na vnitřních omítkách včetně následné výmalby. 

Cena těchto oprav byla odhadnuta na 10 587 Kč včetně sníţené sazby DPH. V poslední části 

rozpočtu jsem nacenil odstranění omítek napadených plísní a následné nanesení sanační 

omítky s termoizolačními vlastnostmi, aby se předešlo tepelným mostům v konstrukci. Cena 

těchto oprav byla odhadnuta na 44 557 Kč včetně sníţené sazby DPH. Celkový součet za 

všechny navrţené opravy je 123 112 Kč včetně sníţené sazby DPH 15 %. 

V poslední části této práce jsem zpracoval tabulku potřeby údrţby a oprav 

v následujících 25 letech uţívání stavby. Při zpracování této tabulky jsem vycházel 

z předpokládané ţivotnosti   a známému stáří dotčených konstrukcí a pouţitých materiálů. 

Jednalo se o výměnu zábradlí a jeho opětovné nátěry kaţdých 5 let. Ve stejném cyklu také 

o novou výmalbu celého objektu a drobné opravy a údrţbu například povrchů podlah, svrchní 

vrstvy sklonité střechy, omítek a výplně otvorů. Ke všem opravám jsem provedl i nacenění 

včetně grafu předpokládané spotřeby financí na tuto údrţbu a opravy, kde je zřejmý vysoký 

nárůst spotřeby financí po 15 letech dalšího provozu objektu z důvodu konce ţivotnosti 

některých konstrukcí.  Předpokládám nutnou výměnu konstrukce zábradlí, svrchní vrstvy 

ploché střechy, výplně otvorů (plastová okna a dveře) a keramických obkladů včetně poloţení 

nové dlaţby. 

Jako přílohu práce přikládám poţadovanou novou projektovou dokumentaci 

stávajícího stavu. Kterou jsem vypracoval za pomocí náčrtů vyhotovených při zaměřování 

objektu a studentské verze programu Autocad. Všechny výkresy jsou v měřítku 1:50 

vypracovány dle platných norem. Jsou to výkresy půdorysu 1NP, 2NP, suterénu a řez 

schodištěm. 
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