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Práce se zabývá stavebně technickým průzkumem rodinného domu v Brně. Důvodem 

tohoto průzkumu je rekonstrukce. V první části práce se nachází vysvětlení teoretické 
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z hlediska stavebního průzkumu. Cílem průzkumu je stanovit základní vlastnosti zdiva. 

Tyto vlastnosti jsou stanoveny v praktické části práce. V poslední části práce jsou shrnuty 

předchozí výsledky vlastností zdiva. 
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part of thesis I discuss theoretical explanation of structures situated in the object and its 

assessment in vterms of structural engineering research. Goal of this research is to 

estimate strength of masonry. These properties are calculated in practical part of this 

thesis. Last part of thesis summarizes previous calculations of strength of masonry. 
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Diagnostika stavebních konstrukcí si stále více ukotvuje pozici jakožto nedílná 

součást stavebnictví při posuzování stávajících, ale i při navrhování nových staveb. 

Diagnostika dokáže i bez vstupních parametrů a žádné projektové dokumentace 

ověřit poškozené konstrukce nebo i posoudit stav stávajících staveb určených pro 

rekonstrukci nebo další stavební úpravy za účelem snížení nákladů a zajištění 

bezpečnosti provozu staveb. 

Diagnostika slouží k určení objektivních informací o materiálech a konstrukčních 

a geometrických parametrech celých staveb, nebo jednotlivých konstrukcí. 

Používá k tomu řadu diagnostických metod. V minulosti byla nejvíce používána 

metoda destruktivní, která přináší jasné a spolehlivé výsledky. V dnešní době ale 

roste oblíbenost nedestruktivních zkoušek. Nedestruktivní zkoušky se používají 

hlavně díky nepoškození konstrukce a rychlosti provedení měření. Nevýhodou 

této metody je ale neúplná spolehlivost, z toho důvodu musíme metody 

kombinovat s metodami destruktivními. Výstupem diagnostického průzkumu je 

technická zpráva, která bývá často podkladem pro návrh staveb nebo 

rekonstrukcí, ale používají jí například i statici při posuzování konstrukcí. 
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Cílem práce je zpracovat stavebně technický průzkum zděného objektu v Brně. 

Účelem průzkumu je posoudit stávající konstrukce z důvodu plánované celkové 

rekonstrukce objektu. 

Práce je proto rozdělena do několika kapitol. V teoretické části se obsah věnuje 

vlastnostem jednotlivých zkoumaných konstrukcí, dále se věnuje metodám 

použitým pro jejich zjištění. Jsou zde popsány vlastnosti jednotlivých komponent 

zděných konstrukcí, dále pak vlastnosti betonových konstrukcí, ke všemu jsou 

uvedeny patřičné výpočtové vztahy pevností pro výsledné posouzení konstrukce. 

V praktické části jsou poté rozepsány jednotlivé provedené zkoušky doplněné o 

fotodokumentaci a výkresovou dokumentaci konstrukcí. Na závěr jsou zkoušky 

vyhodnoceny z hlediska technického i statického stavu. 
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Prvními materiály pro zděné konstrukce byly kámen a cihly. Cihly jsou jedním z 

nejstarších používaných staviv s historií sahající téměř k začátku naší civilizace. 

První zmínky o cihlách jsou z Mezopotámie z doby přibližně 5000 BC. Nejdříve se 

používali nepálené cihly, později se vypalováním a glazováním zlepšily jejich 

mechanické a estetické vlastnosti. Historicky se cihly nejvíce používali v době 

baroka, kde byli využívány jako základní stavební materiál. Na našem území se 

cihly objevily již před 2000 lety. 

V 18. století nastaly dvě důležité události v cihlářství na území rakousko-uherské 

monarchie: 

• Vydání předpisů pro zděné budovy se zpřísněním protipožárních 

požadavků. 

• Probíhala snaha o unifikaci rozměrů, která se nejprve nedařila, protože 

různé oblasti měli různé předpisy (měřilo se v palcích a byly rozdíly mezi 

palci dolnorakouskými, českými atd.). Až při metrické reformě v roce 1883 

s příchodem metrické soustavy se ustanovil rozměr cihel na 290 x 140 x 65 

mm. 

V posledních stoletích probíhá významná změna technologie tvarování, sušení a 

vypalovaní nebo třeba sortimentu, tzv. industrializace. V dnešní době se při 

stavebních průzkumech nejčastěji setkáváme s cihelnými konstrukcemi z konce 

19. až počátku 20. století [1], [2]. 
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Základní názvosloví zděných, stěnových konstrukcí: 

• Nosná stěna (pilíř) – je konstrukční prvek, který je určený pro přenášení 

zejména svislého zatížení a vlastní tíhy. Konstrukční prvek, v jehož 

vodorovné průřezové ploše je větší rozměr průřezu menší nebo rovný 

nejvýše čtyřnásobku menšího rozměru průřezu. Nejmenší vodorovná 

průřezová plocha by neměla klesnout pod 0,04 m2. 

• Nenosná stěna – je stěna, která nepřenáší účinky zatížení, přenáší pouze 

vlastní tíhu. Může být odstraněna, aniž by došlo k ohrožení spolehlivosti a 

celistvosti konstrukce. 

• Smyková stěna – je stěna, které přenáší vodorovné síly ve své rovině 

• Ztužující stěna – je stěna kolmá na jinou stěnu, která pro ni tvoří podporu 

proti vodorovným bočním silám a snižuje účinek vzpěru. Přispívá k celkové 

stabilitě konstrukce [1], [3]. 

Materiály zděných konstrukcí: 

• Cihelné – pro všechny typy stěn a pilířů 

• Kamenné – např. pro zdivo venkovní (opěrné stěny): kyklopské, řádkové,  

          kvádrové, lomové 

• Smíšené – cihelné zdivo lícové, vnitřní nosná stěna kamenná [1] 

Vazba zdiva 

Je jeden z nejdůležitějších předpokladů zdiva. Definuje se jako spojení pomocí 

přeložení mezi jednotlivými vrstvami ve zdivu. Ve vzniklých spárách se nachází 

malta. Vazbou rozumíme takové sestavení cihel, aby ve dvou sousedních vrstvách 

neprobíhaly styčné spáry nad sebou. Vazba má velký vliv na rovnoměrné 

roznesení tlaku ve zdivu. Cihly uložené delší stranou rovnoběžně se stěnou 

nazýváme běhoun, cihly uložené kolmo na stěnu nazýváme vazáky [1], [4]. 
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Obr. 1. Typy používaných vazeb 1) běhounová, 2) vazáková, 3) polokřížová, 

4) křížová [2]. 

Malta je směs plniva, pojiva, vody a případně dalších přísad. Zvyšováním obsahu 

pojiva se zvyšuje pevnost, ale klesá tak plastické přetváření.  

Funkce malty po úplném zatvrdnutí: 

• Spojuje zdící prvky v jeden celek 

• Postupně přenáší zatížení mezi jednotlivými vrstvami 

• Vyrovnává místní rozdíly zatížení a roznáší soustředné tlaky 

• Zamezuje přístupu nepříznivých atmosférických vlivů do zdiva, zlepšuje 

nepropustnost, tepelně-izolační vlastnosti a zvukotěsnost 
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Typy malt 

Rozeznáváme maltu obyčejnou, tenkovrstvou a lehkou. Používají se různé druhy 

pojiv, a to mechanická, chemická, vzdušná a hydraulická. Podle použitého pojiva 

rozeznáváme malty hliněné, vápenné, vápenné nastavované cementem, 

cementové a speciální s dalšími chemickými přísadami. Malty dále rozdělujeme 

dle návrhové pevnosti v tlaku, která se označuje písmenem M a číslem v MPa 

(např. M10), nebo podle předepsaného složení (např. 1:1,5), což vyjadřuje poměr 

objemových dílů cementu s vápnem a pískem. Podle způsobu výroby mohou být 

malty průmyslově vyráběné, nebo vyráběné na staveništi [1]. 

Tabulka 1. Pevnost v tlaku fm jednotlivých tříd malt [4] 

Třída M1 M2,5 M5 M10 M15 M20 Md 

Pevnost v tlaku 

[N/mm2] 

1 2,5 5 10 15 20 d 

d…pevnost v talku větší než 25 N/mm2 deklarovaná výrobcem 

 

V dnešní době používáme malty: 

• Vápenná malta 

• Vápenocementová malta 

• Cementová malta 
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Základní funkcí stropní konstrukce je vodorovné rozdělení prostoru, přenášení 

zatížení do svislých nosných konstrukcí a zajištění vodorovné tuhosti a stability 

budov. Strop se skládá z vlastní nosné konstrukce, podlahy a případně podhledu. 

Tyto části společně musí splňovat požadavky na stropní konstrukce, a to statické, 

akustické, protipožární a tepelně izolační. Stropní konstrukce můžeme rozdělit do 

dvou základních skupin dle materiálové technické základny a použitých výrobních 

prostředků jako tradiční (viz obr. 2) a montované (viz obr. 3). Mezi základní 

materiály stropních konstrukcí patří např [2]: 

• Železobeton 

Základní rozdělení z technologického hlediska je – monolitické, 

prefabrikované a prefa-monolitické. Železobeton patří mezi 

nejpoužívanější materiály pro nosné konstrukce stropů. Jejich hlavní 

nevýhodou je malý teplený odpor, náročná demolice a následná recyklace. 

Mezi nejpoužívanější patří stropy deskové, trámové, kazetové, monolitické 

hřibové atd. 

• Keramika 

Používá se hlavně ve formě prefabrikátů. Konstrukce tedy keramobetonová 

se skládá z keramických tvarovek, které tvoří tzv. ztracené bednění 

následně vylité betonem. Ve většině případů je v betonu z důvodu 

únosnosti výztuž pro lepší přenášení tahových napětí. Výhodou je lehkost, 

jednotný podhled a velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Využívají se 

prakticky pro všechny typy staveb. Můžeme mezi ně zařadit stropy 

z keramických nosníků a vložek, z keramických panelů, nebo tzv. 

HURDISKY. 
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• Dřevo  

Dříve se běžně používaly pro všechny typy staveb. Dnes se používají u 

malých rozponů rodinných domů nebo při rekonstrukcích. Jejich hlavní 

výhodou je lehká konstrukce, nevýhodou je horší protipožární odolnost. 

Mezi základní typy patří například strop trámový, povalový nebo fošnový.  

• Klenby 

Vyskytují se pravděpodobně ve všech obdobích architektury a stavitelství, 

jako materiály se používají cihly nebo kámen. Výhodou kleneb je, že působí 

v tlaku, takže je možné dosáhnout i velkých rozponů, nevýhodou potřebný 

prostor a velká vlastní tíha. Mezi nejznámější patří například valená, 

klášterní, neckovitá atd. 

• Ocelové 

Používají se hlavně u skeletových konstrukcí. Patří mezi lehké a snadno 

proveditelné stropy. Podobně jako u keramických stropů ocel, většinou 

lisovaný plech, tvoří tzv. ztracené bednění následně zalité betonem a 

vyztužené. Jejich nevýhodou je nízká požární odolnost a nízká zvuková 

neprůzvučnost. V dnešní době se ve většině případů používají tzv. spřažené 

stropy [2], [5], [6]. 
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Obr. 2. Schématické rozdělení tradiční stropní konstrukce [2]. 
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Obr. 3. Schématické rozdělení montované stropní konstrukce [2]. 

 

Na sledovaném objektu jsou použity stropy železobetonové žebírkové a dřevěné 

trámové, takže v následné teorii budou popsány jen tyto typy stropů. 

Železobetonové žebírkové stropy 

Konstrukční řešení stropů závisí zejména na rozponu stropu, užitném zatížení a 

požadované tepelné a zvukové izolaci. Mezi jejich výhody patří dostatečné 

prostorová tuhost, mezi nevýhody velká vlastní tíha, špatné tepelně technické 

vlastnosti a pracnost provádění (bednění a mokrý proces). Jedná se o starší 

konstrukční typ, v dnešní době se již moc nepoužívá. 

Základní princip konstrukce žebříkového stropu jsou tzv. žebírka (trámy). Jedná se 

vlastně o trámový strop s menšími rozměry trámů. Do konstrukce je možné přidat 

keramické, nebo skleněné tvarovky a vytvořit z nich tzv. ztracené bednění. 

Tvarovky zároveň pomáhají přenášet tlaková zatížení. V praxi se nejčastěji 

setkáváme s keramickými vložkami SIMPLEX. Tyto tvarovky mají speciální tvar a 
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na spodním líci mají přírubu, která usnadňuje vytváření žebírek a rovněž vytvářejí 

jednotný rovný podhled. Osová vzdálenost žebírek poté závisí na velikosti 

použitých vložek. Tvarovky jsou z boku opatřeny vybráním, díky kterému můžeme 

jednodušeji uložit až dva pruty výztuže a díky tomuto vybrání dochází k lepšímu 

spolupůsobení výztuže betonu a keramické vložky [5], [6]. 

 

 

Obr. 4. Schématický nákres žebírkového stropu s keramickými tvarovkami [6].  

Dřevěné trámové stropy 

Patří mezi nejpoužívanější typ dřevěného stropu a byl modifikován do více variant 

jako například trámový strop s omítnutým podhledem, trámový strop se 

zapuštěným záklopem nebo například trámový strop s rákosníky. Mezi jeho 

výhody patří nízká hmotnost a dobré zvukově izolační vlastnosti, nevýhoda je 

riziko při zvýšené vlhkosti a nízká protipožární ochrana. 

Používá se většinou do délky rozponu 6 metrů a tloušťka stropu i s podlahou se 

pohybuje okolo 450 mm. Osová vzdálenost mezi trámy se pohybuje okolo 800 až 

1200 mm podle rozponu a návrhového zatížení. Vlastní trám má většinou průřez 

obdélníku s rozměry šířka/výška cca 80/120 až 200/300 mm. Na trámy se někdy 

ukládaly ještě tzv. dřevěné polštáře, vždy ve směru kolmém na trámy, pro zvýšení 

únosnosti [5], [6].  

  

Keramická tvarovka

Výztuž Žebírko Beton
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Obr. 5. Schématický nákres trámového stropu [6]. 

 

 

Vlhkost se dá jednoduše popsat jako voda vyskytující se ve vazbě na póry a 

kapiláry všech stavebních hmot, zemin nebo jiných pórovitých materiálů, která 

nevytváří vodní hladinu, ani fázi schopnou jakéhokoliv toku. Vlhkost je také voda 

ve vzduchu, tzv. vzdušná vlhkost. Za daných atmosférických podmínek každá 

pevná látka obsahuje nějaké množství vlhkosti. Toto množství je závislé na 

vzdušné vlhkosti, teplotě, míry pórovitosti materiálu a tvaru stěn pórů, na 

množství obsažené soli a u svislých konstrukcí na orientaci ke světové straně. 

Rovnovážná vlhkost je vlhkost materiálu, kdy za ustálených teplotních a 

vlhkostních poměrů dochází k rovnováze mezi vlhkostí materiálu a vlhkostí 

vzdušnou v okolí daného materiálu. Je-li tlak vodní páry v tělese nižší než 

v okolním vzduchu, těleso přijímá vlhkost ze vzduchu, je-li tlak v tělese vyšší, 

těleso vlhkost uvolňuje [7]. 

 

800-1200 mm50

Trám

Rákosový

podhled

ZásypPolštáře

Podlaha
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Tabulka 2. Rovnovážná vlhkost stavebních materiálů při 5 °C a 85% relativní 

vlhkosti vzduchu [7]. 

materiál [%] materiál [%] 

cihelné zdivo 2,0 heraklit 5 

vlhkost omítek a malt ve spárách 4,5 perlit až 100 

železobeton 1,5 dřevotříska 7,0 

pórobeton 5,6-6,0 azbestocement 10,0 

skelná vata 1,5 písek 10,0 

minerální plsť 11-26 hobra 12,0 

škvárobeton 2,9-3,7 opuka 10,0 

perlitbeton 3,0 pěnový polystyren 3,2-71 

 

Vlhkost se do konstrukce nejčastěji dostává: 

• kapilární vzlínavostí, 

• působením elektromagnetických vlivů, 

• kondenzací, 

• chemickým působením zejména výkvětových solí [7]. 
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Vlhkost do konstrukce dostává ze srážkové vody, vody obsažené v okolní 

zemině a kondenzací vody z vlhkého vzduchu. Samotné stavební materiály mají 

také určitou přirozenou vlhkost. Obecně se vlhkost ve zdivu počítá podle normy 

[8] dle vzorce (1.1) takto [7]: 

𝑤 = 𝑚𝑣/𝑚𝑠 × 100                                     (1.1) 

Kde: 

• 𝑤 míra vlhkosti v % 

• 𝑚𝑣  hmotnost vlhkého materiálu v kg 

• 𝑚𝑠 hmotnost suchého materiálu v kg 

Dle [8] rozlišujeme čtyři stupně vlhkosti w pro zděné konstrukce z cihel a běžné 

malty [7].  

Tabulka 3. Tabulka klasifikace vlhkosti zdiva dle [8]. 

hodnocení vlhkosti vlhkost zdiva [% hm.] 

velmi nízká vlhkost w < 3 

nízká vlhkost 3 < w < 5 

zvýšená vlhkost 5 < w < 7,5 

vysoká vlhkost 7,5 < w < 10,0 

velmi vysoká vlhkost w > 10,0 
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Základní rozdělení je podle způsobu provedení, a to nedestruktivní a destruktivní 

[7]. 

Destruktivní metoda měření vlhkosti zdiva 

Ze zdiva se v různých místech, v různých výškách a hloubkách, ze strany vnější a 

vnitřní, odebírají vzorky stavebních materiálů z hloubek 100 až 150 mm. Pro 

zjištění rozložení koncentrace vlhkosti a její maximální výšku se odebírají vzorky 

ve svislých pruzích po určité vzdálenosti nad sebou. Odebírají se také vzorky 

omítek k zjištění obsahu solí), zároveň také slouží k informativními zjištění 

materiálů omítek. 

Vlhkost z odebraných vzorků se poté zjistí laboratorně hmotnostní metodou. 

Další možností je metoda karbidová, která umožňuje získat vlhkost přímo na 

stavbě [7]. 

Nedestruktivní metoda měření vlhkosti zdiva 

Tato metoda se používá hlavně pro průzkum omítek, betonových mazanin a 

potěrů. Pro metodu se používají elektrické měřící přístroje založené na principu 

měření elektrické kapacity (výsledky nejsou ovlivňovány elektrolyty ve zdivu). 

Výsledky však nejsou dostatečně přesné. Mezi metody můžeme zařadit například 

metody odporové, kapacitní a dále nákladnější metody termografické nebo 

radiometrické. Tyto metody však nejsou zcela přesné, takže je třeba výsledky 

porovnat s obsahy vlhkostí zjištěnými hmotnostní analýzou vzorků odebraných 

destruktivně [7], [8]. 
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Zdivo se vyznačuje velkou odolností vůči atmosférickým vlivům i požárům, má 

poměrně dobré tepelně i zvukově izolační vlastnosti a je velmi dobře tvarovatelné 

vez použití náročné mechanizace. Je dobře recyklovatelné. Vyznačuje se dobrou 

mechanickou pevností v tlaku, ale malou pevností v tahu. U těchto vlastností však 

velice záleží na typu zdiva, hodnoty jsou podle typu velmi proměnlivé. 

Mechanické vlastnosti zdiva přímo souvisí s mechanickými vlastnosti jednotlivých 

zdících prvků, ze kterých je zdivo zhotoveno. 

Zdící prvky rozdělujeme především podle materiálu, který byl použit k jejich 

výrobě, podle děrování a podílu děrování k celkové průřezové ploše prvku. Další 

sledované vlastnosti jsou hutnost střepu, objemová hmotnost, nasákavost, 

mrazuvzdornost a případně odolnost vůči chemikáliím. Rozhodující vlastnosti se 

obvykle uvádějí ve značení zdícího prvku (např. plné cihly klasického formátu 

s průměrnou pevností 20 MPa, které vydrží 25 zamrazovacích cyklů se označí: CPP 

(290/140/65 mm), P20, M25). Podle Eurokódu 6 se pro potřeby navrhování 

nosného zdiva zdící prvky klasifikují dvěma způsoby, podle úrovně kontroly 

výroby a podle způsobu a relativního objemu děrování. Podle úrovně kontroly 

výroby se zdící prvky zařezují do kategorie I nebo kategorie II. Jestliže průměrná 

pevnost v tlaku v dodávce nedosáhne předepsané (a deklarované) pevnosti 

v tlaku s pravděpodobností nejvýše 5 %, zařadíme zdící prvky do kategorie I, jestli 

že to bude více než 5 %, zařadíme do kategorie II. Většina zdících prvků 

vyráběných v České republice vyhovuje kritériím kategorie I. [1], [9] 
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Je-li zděný prvek zatížený tlakem kolmým na ložné spáry, dochází uvnitř prvku 

k prostorové napjatosti, jejíž příčinou je vytlačování malty ven z ložné spáry. 

Z toho tedy vyplývá, že výsledná pevnost zdiva je závislá jak na pevnosti zdících 

prvků, tak na pevnosti malty. Dále pevnost zdiva v tlaku ovlivňuje podélná styčná 

spára, která oslabuje průřez při působícím příčném tahu. Charakteristická hodnota 

pevnosti v tlaku zdiva fk se určí podle [10] jako: 

𝑓𝑘 = 𝐾𝑓𝑏
𝛼𝑓𝑚

𝛽
                     (1.2) 

Kde: 

• fk charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku v N/mm2 pro zdivo 

 s vyplněnými ložnými spárami 

Stanoví-li se pevnost zdiva z výsledků nedestruktivních zkoušek 

kalibrovaných n destruktivními zkouškami, doporučuje se 

přenásobit odhadnutou pevnost zdiva v tlaku fk korekčním 

součinitelem 0,8 pro n = 1; 0,85 pro n = 2; 0,9 pro n = 3-5  

a 0,95 pro n = 6-10 

• K  konstanta závislá na druhu zdiva a skupině zdících prvků; zařazení 

 zdících prvků do skupin závisí na geometrických charakteristikách 

 těchto prvků  dle [9]. 

Pro nejčastější uspořádání zdiva klasického formátu o průměrné 

velikosti zdích prvků, přičemž ve vazbě se předpokládá střídání 

běhounů a vazáků a vyplnění spár maltou, odpovídá hodnota 

konstanty K = 0,44. Pro ostatní druhy zdiva je třeba součinitel 

K upravit s ohledem na zkušební metodu a použitý korelační vztah. 

(Dále podle tabulky viz. Příloha 1), 
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• fb normalizovaná průměrná pevnost v tlaku zdících prvků v N/mm2, 

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

 menší z hodnot 2fb nebo 20 N/mm2 u obyčejné malty a 10 N/mm2 

 u lehké malty. 

Pokud má obyčejná malta velmi nízkou pevnost, její pevnost by 

neměla klesnout pod hodnotu fm = 0,1 N/mm2, 

• α exponent závislý na tloušťce ložných spár a druhu malty, α = 0,7 pro 

 nevyztužené zdivo s obyčejnou nebo lehkou maltou; α = 0,7,  

 resp.  0,85 pro nevyztužené zdivo s maltou pro tenké spáry,  

 viz [9], 

• β exponent závislý na druhu malty, β = 0,3 pro obyčejnou a lehkou 

 maltu [9], [10]. 

Návrhová hodnota pevnosti zdiva v tlaku se spočítá jako podíl charakteristické 

pevnosti zdiva v tlaku (1.1) a dílčího součinitele zdiva 𝛾𝑚, který se určí podle [10]: 

             𝑓𝑑 =
𝑓𝑘

𝛾𝑚
   [10]                                            (1.3) 

Kde: 

• fk charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku 

• 𝛾𝑚  dílčí součinitel zdiva, ve kterém se zohledňuje vliv spolehlivosti, 

 pravidelnosti vazby zdiva, vlhkosti zdiva a vliv svislých a šikmých 

 trhlin ve zdivu, spočítaný podle [10]: 
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𝛾𝑚 =  𝛾𝑚1 × 𝛾𝑚2 × 𝛾𝑚3 × 𝛾𝑚4    (1.4) 

• 𝛾𝑚1 dílčí součinitel spolehlivosti, pro zdivo z plných cihel 

 uložených na obyčejnou maltu se 𝛾𝑚1 = 2,0, v ostatních 

 případech je nutno stanovit součinitel rozborem s ohledem 

 na způsob zjištění pevnostních charakteristik, 

• 𝛾𝑚2 součinitel zahrnující vliv pravidelnosti vazby zdiva a vyplnění 

 spár maltou, součinitel se pohybuje v intervalu  

 0,85≤ 𝛾𝑚2 ≤1,2, přičemž dolní mez platí pro zcela pravidelnou 

 vazbu s dokonalým vyplněním spár, 

• 𝛾𝑚3 součinitel zahrnující vliv vlhkosti, pro vlhkost zdiva od 4 % do 

 20 % se součinitel určí v intervalu 1,0≤ 𝛾𝑚3 ≤1,25 pomocí 

 lineární interpolace, 

• 𝛾𝑚4 součinitel zahrnující vliv svislých a šikmých trhlin ve zdivu 

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

 zdivo neporušené trhlinou [10]. 

 

 

Pevnost v tlaku lze dle [11] získat minimálně na 6 zkušebních tělesech. Při 

zkoušení většího objektu je potřeba počet zkušebních těles upravit. U prvků 

větších rozměrů lze zkušební těleso, např. krychle, vyřezat z různých částí prvku 

určených dle [12]. Zkušební tělesa se zatěžují tlakem a údaje jsou zaznamenávány 

v protokolu o zkoušce. Pro některé typy konstrukcí je nutné zatěžovat více než 

v jednom směru. 
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Při zkoušce zjistíme pevnosti v tlaku jednotlivých zkušebních těles jako podíl 

hodnoty největšího zatížení a tlačené plochy. Pevnost v tlaku se zjistí jako 

průměrná hodnota pevnosti v tlaku jednotlivých zkušebních těles zaokrouhlená 

na nejbližší 0,1 N/mm2. Tuto pevnost musíme přepočítat na normalizovanou 

pevnost v talku fb, a to tak, že ji vynásobíme součinitelem vlivu tvaru zdících prvků 

δNP2) (viz tabulka 4) [11]. 

Tabulka 4. Součinitel tvaru δNP2) vyjadřující vliv rozměrů zkušebních těles 

změřených po úpravě povrchu zdících prvků [11] 

Šířka [mm] 
50 100 150 200 ≥ 250 

Výška a) [mm] 

40 0,80 0,70 - - - 

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

65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 

100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 

150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 

200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 

≥ 250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 

POZN.     Je přípustné stanovit mezilehlé hodnoty δNP2) lineární interpolací.                   

 a)   Výška stanovená po úpravě povrchu. 

 

Používá se z důvodu velké pravděpodobnosti poškození celých vzorků při odběru. 

Používají se průměry 50 a 75 mm na celou délku cihly, ze kterých se následně 

vyřezají zkušební válcová tělesa. Pro maximální využití zkušebních těles by 

optimálně reprezentativní těleso měl být hranol s rozměry  

50 x 50 x 250(290) mm (viz obr. 6). Když pak při zkoušce dojde k rozlomení, lze 

jednoduše získat až 4 krychle rozměrů 50 x 50 x 50 mm (viz obr. 7) pro stanovení 

pevnosti v tlaku. Takto získáme větší počet zkušebních krychlí z jednoho vzorku 

cihly z různých částí konstrukce (líc, střední část), díky čemuž jsme schopni 

stanovit pevnost nebo i vlhkostní stavy v různých částech konstrukce.    
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Problémem jádrových vývrtů je zatěžování v lisu, které je na zkušebních tělesech 

aplikováno v jiném směru, než působení zatížení v konstrukci (vývrty většinou 

vodorovné). [2] 

 

  

Obr. 6. Odběr jádrového vývrtu ze       

zdiva průměru 75 mm [2]. 

Obr. 7. Zkušební tělesa z odebraného        

jádrového vývrtu [2]. 

 

 

Obr. 8. Ukázka z odběru jádrového vývrtu [13]. 
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Jedná se o modifikaci tvrdoměrných zkoušek betonu uvedených v normě  

ČSN 73 1373 Tvrdoměrné metody zkoušení betonu. Používají se zkoušky zejména 

podle metody Waitzmannova tvrdoměru a metoda Schmidtova tvrdoměru 

odrazového. 

Waitzmannův tvrdoměr je v podstatě ocelové razidlo se dvěma kuličkami o 

daném průměru 10 a 20 mm. Menší kulička je při zkoušce opřena o srovnávací 

ocelovou tyčinku o známé tvrdosti. Větší kulička se přes papír opírá o povrch 

zkoušeného materiálu. Pomocí úderu se kulička vtiskne do tyčinky. Vhodná 

metoda pro zkoušení zdiva, avšak je poměrně pracná s ohledem na vyhodnocení 

měřených průměrů vtisků. V praxi se příliš nepoužívá. 

Pro zkoušení zdících prvků podle metody Schmidta byl vyvinut speciální tvrdoměr 

Schmidt typu LB. Hlavní rozdíl oproti klasickému typu L na měření pevnosti 

betonu je menší poloměr kulové plochy razníku. Další rozdíl je použití jiných 

kalibračních vztahů, které byli vytvořeny pro nové i staré cihly. Metodika 

provádění je stejná jako metodika pro Schmidt L na beton. Na obroušeném 

povrchu cihly se provede minimálně 5 platných, nejlépe však alespoň 10 měření 

odrazů. Jednotlivé odrazy se nesmí lišit od aritmetického průměru všech měření 

na jednom místě o více než ± 20 %. Vybočující odrazy se vyloučí. Z platných 

hodnot měření (minimálně 5) se vypočte nový aritmetický průměr odrazů R. Tato 

hodnota se použije pro výpočet pevnosti v tlaku fbe,u pomocí kalibračního vztahu 

[14]. 
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                 Obr. 9. Ukázka přístroje Schmidt LB [2]. 

 

Kalibrační vztah pro zjištění pevnosti z hodnoty odrazu: 

𝑓𝑏𝑒,𝑢 = 0,956 × 𝑅 − 5,444 [14]      (1.5) 

Kde: 

• 𝑅 hodnota odrazu odečtená přímo z tvrdoměru Schmidt LB. 

Tuto pevnost musíme upravit součinitelem upřesnění α. Tím se stane zjištěná 

pevnost zaručená. Součinitel upřesnění se zjišťuje na zkušebních vzorcích pomocí 

destruktivní metody [14]. 
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Zaručenou pevnost pak stanovíme vztahem: 

𝑓𝑏,𝑢 = 𝑓𝑏𝑒,𝑢 − 𝑡𝑛 × 𝑠𝑥 [14]                                   (1.6) 

Kde: 

• 𝑓𝑏,𝑢 výběrový průměr zjišťované pevnosti z n zkušebních míst, 

• 𝑠𝑥 výběrová směrodatná odchylka, 

• 𝑡𝑛 součinitel pro odhad dolní hranice konfidenčního intervalu průměru 

 stanovený s pravděpodobností P = 0,9 [14]. 

Protože jsou kalibrační vztahy určené na celé cihly, musíme ještě tuto pevnost 

přenásobit součinitelem vlivu tvaru zdících prvků δNP2). Tím získáme pevnost 

zdícího prvku fb. 

 

Pevnost v tlaku malty ve spárách v existující konstrukci se zjišťuje: 

• Nedestruktivními tvrdoměrnými zkouškami s použitím vhodných 

kalibračních vztahů. 

• Obsahem pojiva v maltě na základě chemického rozboru. 

• Metodou lokálního porušení, například upravenou příklepovou vrtačkou 

s použitím vhodných kalibračních vztahů. 
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U tvrdoměrných zkoušek je největším problémem tloušťka spár, která se u 

starších konstrukcí pohybuje od 10 do 14 mm. Při dostatečné tloušťce ložné spáry 

a dostatečné pevnosti malty lze stanovit pevnost v tlaku pomocí těles vyrobených 

ze spár, popsaných v [15]. Při nedostatečné zkoušce je možností zkoušení 

vtlačování definovaného přípravku do malty. Nejvhodnější pro maltovou spáru je 

válcový indentor viz. obr. 4. Průměr indentoru je 4 mm. Zatlačování do malty je 

zajištěno závažím o hmotnosti 1 Kg, který vyvolá energii 1 J. K zajištění 

stejnoměrnosti provedení zkoušek jakoukoliv osobou byl vyvinut kyvadlový 

indentor, který zaručuje konstantní energii úderu.  

Novějším přístrojem pro zjišťování pevnosti v tlaku malty ve spárách vtlačením je 

Schmidt PM (viz obr. 11). Jedná se o beran s razníkem o průměru 8 mm, který 

opisuje kruhovou dráhu a po dopadu na maltu ve spáře se odrazí. Z hodnoty 

odrazu lze odvodit pevnost malty. Metoda je vhodnější pro novější konstrukce 

[2]. 

  

Obr. 10. Princip provádění metody      

válcového indentoru [2]. 

Obr. 11. Princip provádění metody 

tvrdoměru Schmidt PM [2]. 
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Používá se tzv. Kučerova vrtačka (viz obr. 12). Jedná se o upravenou ruční vrtačku 

upravenou v pražském Technickém a zkušebním ústavu, která je oproti obyčejné 

vrtačce doplněna o příklep, počítadlo otáček a tlačnou pružinu v opěrce o předem 

dané tuhosti, která zajišťuje předepsaný přítlak. Princip spočívá na vzájemném 

vztahu mezi pevností malty a odporem vnikání vrtáku o průměru 8 mm a dalšími 

danými parametry. Díky oblibě byla později vyvinuta i elektrická verze vrtačky 

vycházející z klasické AKU vrtačky s označením PZZ 01 (viz obr. 12) [2]. 

 

Obr. 12. Upravené vrtačky pro zkoušky malty ve spárách, 

nahoře ruční Kučerova, dole elektrická PZZ 01 [2]. 

Zkušební postup 

Zkušební postup se prakticky liší pouze v kalibračních vztazích. Zkušební místo se 

volí na tlačených prvcích a musí se předem upravit. 

Nejdříve odstraníme omítku na ploše cca 200 x 150 mm tak, aby ložné spáry byli 

rovnoběžně s podélnou osou upravené plochy. Malta se v jedné spáře vhodným 

nástroje odstraní přibližně 20 mm za líc zdiva (odstranění zkarbonatované vrstvy 

a vrstvy s omítkou) viz. obr. 13 [2]. 
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Obr. 13. Řez zdivem – umístění vrtu ve spáře [2]. 

Zkouška se provede třemi vrty ve vzájemných vzdálenostech cca 40 mm, 

minimálně 50 mm od hrany zdiva viz. obr. 14 [2]. 

 

Obr. 14. Pohled na zdivo – rozmístění vrtů ve spáře [2]. 

Podle toho, jaký chceme použít kalibrační vztah určíme počet otáček (ruční 

vrtačka), respektive stupeň (PZZ 01). Při použití obecných vztahů je to 25 otáček 

a stupeň 1. Specifické kalibrační vztahy mají předepsané otáčky, respektive 

stupeň, podle kterého byly stanoveny.  

Hloubka vrtu se měří pomocí hloubkoměru. Platné měření je hloubka vrtu d, která 

se neliší od průměru hloubky dm ze všech tří vrtů o více než 30 %. Pokud 

nevyhovují dva vrty, zkušební místo se neuvažuje, pokud nevyhovuje jeden vrt, 

vyloučí se z měření a nahradí se novým vrtem [2]. 
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Vyhodnocení měření 

Kalibrační vztahy jsou vytvořeny výrobcem vrtaček a jsou odvozeny pro různé 

vstupní podmínky, například jiný typ přítlaku, jiný průměr vrtáku, jiný způsob 

vyvození otáček. Ze tří platných měření si určíme průměrnou hloubku dm 

zaokrouhlenou na 1 mm. Informativní pevnost fmo se stanoví v závislosti na 

průměrné hloubce dm pomocí obecného kalibračního vztahu. Z všech výsledků 

zkoušek na konstrukci se určí výběrový průměr pevnosti malty fm [2]. 

 

Obr. 15. Kalibrační vztah pro pevnost v tlaku malty získanou pomocí ruční 

vrtačky TZUS (viz. Příloha 2) [2]. 

 

 

Obr. 16. Kalibrační vztah pro pevnost v tlaku malty získanou pomocí ruční 

vrtačky PZZ 01 (viz. Příloha 3) [2]. 
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Pomocí metody jádrových vývrtů získáme válcová zkušební tělesa, díky kterým 

můžeme zjistit pevnost betonu v tlaku a následně je tak zatřídit do příslušné 

pevnostní skupiny. Počet vývrtů by se měl volit podle možnosti konstrukce, nesmí 

dojít k jejímu statickému narušení. Průměr vývrtu by měl být co nejmenší, ale měl 

by respektovat strukturu betonu. Velikost zrna kameniva nesmí přesáhnout 1/3 

velikosti průměru vrtáku, jinak dojde k velkému ovlivnění pevnosti v tlaku. Délka 

poté vychází z průměru vrtáku. Všechny vývrty by měly být řádně označeny [16], 

[17]. 

U odebraných vzorků měříme: 

• průměr vývrtu dm – měříme v polovině a čtvrtině délky co možná nejvíce 

kolmo, 

• délka vývrtu – při zkosení nebo odlomení měříme maximální a minimální 

délku vývrtu, 

• výztuž – měří se průměr a velikost, poloha. 

Po odebrání musíme ze vzorku nařezat zkušební tělesa. Měli by mít tvar krychle o 

hraně 150 mm, nebo válce o průměru podstavy 150 mm a délce 300 mm. Tyto 

tělesa se poté umístí do lisu a provede se na nich zatěžovací tlaková zkouška. 

Pevnost betonu v tlaku na válcových tělesech dostaneme podle vzorce [16], [17]: 
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𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙 = 𝜅𝑐,𝑐𝑦 × 𝜅𝑐𝑦,𝑑 ×
𝐹

𝐴
   [16]                           (1.7) 

Kde: 

• 𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙 – pevnost betonu v tlaku na válcích v MPa, 

• 𝜅𝑐,𝑐𝑦 – opravný součinitel pro štíhlost válce λ menší než 2,0 (ale větší než 

1,0), 

𝜅𝑐,𝑐𝑦 = 0,80 + √
𝜆−0,933

26,667
   [16]         (1.8) 

• 𝜅𝑐𝑦,𝑑 – opravný součinitel pro průměr válce různý od 150 mm. Získáme 

experimentálně, nebo bereme hodnotu 0,95 pro válec o průměru 100 mm 

a 0,91 pro průměr válce 50 mm, 

• F – nejvyšší dosažená hodnota síly při zkoušce v N, 

• A – je tlačená plocha zkušebního tělesa v mm2. 

Tato pevnost se poté přepočítá na krychelnou pevnost betonu podle vztahu [16], 

[17]: 

𝑓𝑐,𝑐𝑢𝑏𝑒 = 𝜅𝑐𝑦,𝑐𝑢 × 𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙     [16]     (1.9) 

Kde: 

• 𝑓𝑐,𝑐𝑢𝑏𝑒 – krychelná pevnost betonu v tlaku v MPa, 

• 𝜅𝑐𝑦,𝑐𝑢 – převodní součinitel pro přepočet válcové pevnosti na krychelnou 

(viz tabulka 5). 

Tabulka 5. Převodní součinitel pro převod válcové pevnosti na krychelnou pevnost 

[17]. 

𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙 [MPa] 4,0 až 25 25,1 až 35 35,1 až 50 50,1 až 60 

𝜅𝑐𝑦,𝑐𝑢 1,25 1,20 1,15 1,10 
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Principem této metody je odposlech akustické odezvy zkoušené konstrukce při 

poklepu tvrdým předmětem (viz obr. 15). Rozeznáváme tři druhy odezvy: 

• zvonivá, 

• dunivá, 

• křaplavá. 

Tuto metodu lze používat: 

• při diagnostice z horního líce konstrukce  

- pro zjištění a posouzení soudržnosti materiálů pod nášlapnou vrstvou 

skladby podlahy, 

• při diagnostice z dolního líce konstrukce 

- pro posouzení soudržnosti materiálů omítek a přídržnosti k nosné 

konstrukci, 

- k identifikace konstrukce podhledu, 

- k identifikace polohy a směru nosné konstrukce (např. v případě 

trámového nebo žebírkového stropu). 

Tato metoda je spíše informativní. Při zvonivé odezvě je předpoklad vyhovující 

soudržnosti materiálů a pevnost jednotlivých materiálů, při dunivé odezvě je 

předpoklad problematické pevnosti jednotlivých materiálů a při odezvě křaplavé 

je téměř vždy za vinou závadu způsobená nevyhovujícími hodnotami pevností. 
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Obr. 17. Příklad nástroje pro provedení akustické trasovací metody [2]. 

Používá se hlavně pro železobetonové a traverzové stropy pro účely: 

• magnetické kontrola polohy, počtu a směru uložení betonářské výztuže, 

• u novějších přístrojů stanovení průměru jednotlivých prutů betonářské 

výztuže, 

• identifikace polohy, počtu a směru pnutí ocelových U profilů. 

V praxi se tato metoda kombinuje se sekanými sondami. Ve vhodném místě se 

nejprve odstraní krycí vrstva betonu a poté se kontaktně zaměří výztuž či pásnice 

I profilu. V případě podhledu je nutno vhodným způsobem tento podhled 

demontovat. U trámových a žebříkových železobetonových stropů se ověřuje 

staticky významné místo, což je uprostřed rozpětí a v oblasti uložení. Pokud není 

možné udělat sekané sondy, např ze statického hlediska, aplikují se zkoušky 

radiografické. V dnešní době je jedním z nejpoužívanějších přístrojů georadar, 

hlavně díky jednoduchosti použití. [2]. 

Jedná se o velice efektivní metodu hlavně z důvodu bezdemontážní prohlídky 

konstrukce v případech: 
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• prohlídka dolního líce nosných stropních konstrukcí, které jsou zakryté 

podhledem (boční stěny trámů, dolní strana záklopu), 

• prohlídka vnitřních dutin keramických vložek nebo železobetonových 

stropních dílců, 

• zaměření parametrů v nepřístupných částech konstrukce stropního 

systému. 

Tato metoda se aplikuje hlavně za účelem zjištění případných skrytých vad a 

poruch nosných konstrukcí. Stav se hodnotí vizuálně, a to hlavně rozvoj staticky 

významných trhlin, mechanické poškození, stav materiálů z hlediska koroze, 

případně u dřeva výskyt hnilob, plísní, nebo dřevokazných hub. Bezdemontážní 

prohlídka znamená, že nemusíme provádět průzkumné sondy s nutnou 

demontáží částí podhledu ani odsekávat části keramických stropních desek. 

Postup metody je následující: 

a) určení polohy a směru pnutí nosných prvků pomocí akustické trasovací 

metody, 

b) provedené průzkumných vrtů průměru 8 až 12 mm (malé průměry, 

jednoduše opravitelné), 

c) provedení zhodnocení konstrukce zvoleným zařízením, 

d) opravení průzkumných vrtů. 

Pro vizuální endoskopickou defektoskopii se používají průmyslové endoskopy. 

Jsou to optické přístroje určené pro vizuální kontrolu obtížně přístupných míst. 

Výstup přenášejí ve formě obrazu přímo k pozorovateli. Endoskopické systémy 

můžeme rozdělit viz obr. 18. Nejčastěji používané jsou boroskopy (viz obr. 19) a 

videoskopy (viz obr. 20) [2]. 
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Obr. 18. Schéma rozdělení endoskopických systémů [2]. 

 

Obr. 19. Příklad boroskopu, 1 – hrot boroskopu, 2 – koncovka s hledím a 

manipulátory, 3 – světlovodný kabel, 4 – světelný zdroj [2]. 
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Obr. 20. Příklad videoskopu, 1 – inspekční sonda, 2 – integrovaný display [2]. 

 

 

Stavebně technický průzkum hodnotí stav konstrukcí stávajících objektů a jejich 

funkční využití. Pomocí specifických postupů a metod shromažďuje informace a 

parametry o konstrukcích potřebné k dalšímu zpracování návrhu rekonstrukce, 

odstranění vad a poruch, popř. návrhu asanace či demolice objektu. Na základě 

výsledků průzkumu jsou stanoveny požadavky na další postup např. rekonstrukci, 

sanaci nebo demolici. V dnešní době je již nedílnou součásti dokumentace a 

nechybí v podkladech pro komplexní návrh úpravy objektu. Bez závěrů tohoto 

dokumentu nelze navrhnout sanační opatření dostatečně přesným způsobem, 

aby se nedostatky s velkou pravděpodobností neprojevily na konstrukci. 
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Podle zaměření průzkumu lze STP rozdělit na: 

• konstrukční a statický průzkum, 

• vlhkostní průzkum, 

• průzkum biokoroze objektu. 

K hodnocení konstrukce mohou vést tyto podněty: 

• očekávaná změna v používání nebo prodloužení životnosti, 

• ověření spolehlivosti požadované úřady, pojišťovnami, vlastníky atd. 

(např. s ohledem na zemětřesení, zvýšené zatížení dopravy), 

• degradace konstrukce vlivem časově závislých zatížení nebo vlivů (např. 

koroze, únava materiálu), 

• poškození konstrukce od mimořádných zatížení [6], [18]. 

Výstupem STP je zpráva o provedeném průzkumu. Tato zpráva slouží jako 

podklad projektové dokumentace. Nejčastěji se STP požaduje k těmto záměrům: 

• nástavba nebo přístavba objektu, 

• rekonstrukce, 

• změna vlastníka objektu, 

• zjištění příčin, případně závažnosti poruch objektu (u nově postavených 

staveb), 

• nová výstavba v těsném sousedství ovlivňující zkoumaný objekt. 

Rozsah STP je dán účelem, pro který se průzkum provádí, stavem objektu, časem, 

který je pro průzkum k dispozici, přístupností objektu, případně dalšími 

okolnostmi. Průzkum se vždy provádí v minimálním nutném rozsahu z důvodu 

minimálního zásahu do konstrukce a většinou z důvodu omezených možností 
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metod i prostoru pro ně. Postup STP začíná stanovením účelu hodnocení, který je 

závislý na specifikacích jednotlivých objektů a předem získaných informacích o 

nich. Hodnotit můžeme jak komplexní objekt, tak samostatnou konstrukci. 

V zásadě se ale postupuje následovně: 

a) stanovení účelu pro hodnocení objektu, 

b) scénář, 

c) předběžné hodnocení objektu: 

• studium dokumentace a dalších dostupných podkladů, 

• předběžná prohlídka objektu, 

• předběžné ověření, 

• rozhodnutí o případných okamžitých opatřeních, 

• doporučení podrobného hodnocení. 

Tyto průzkumy se provádějí za plného provozu objektu před zahájením 

projekční přípravy a specifikují druh, rozsah a kvalitu dalších informací, 

které je nutno získat pro další rozhodovací fáze. Vzhledem k obecnosti 

získaných údajů lze získané informace použít pro všechny druhy stavebních 

průzkumů (architektonické, stavebně-historické i stavebně-technické). 

Shromažďují se nejobecnější informace, a to: 

• historie objektu, 

• vývoj provozního využívání, 

• návaznost na nejbližší okolí a územní celek včetně ekologických 

vazeb, 

• konstrukční charakteristiky včetně výčtu provozních a 

konstrukčních vad a poruch a kapacitních údajů atd. 
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d) podrobné hodnocení objektu: 

• důkladné prověření dokumentace, 

• podrobná prohlídka a zkoušky konstrukcí a materiálů, 

• stanovení zatížení, 

• stanovení vlastností jednotlivých konstrukcí, 

• analýza jednotlivých konstrukcí, 

• ověření. 

Konkretizují a doplňují informace získané základním průzkumem (např. 

Druh a kvalitu materiálu konstrukcí, jejich statické parametry). Je vhodné 

jej provádět bez přerušení provozu, musíme proto volit takové metody 

průzkumu, které nebudou zasahovat do provozu (omezení jedině po 

domluvě s vlastníkem). Informace je nutno zpracovat na takové úrovni, aby 

mohly být podkladem pro projektovou dokumentaci. Informace o 

konstrukcích získáváme destruktivními i nedestruktivními metodami. 

e) výsledky hodnocení: 

• zpráva o provedení průzkumu, 

• návrh konstrukčních opatření, 

• řízení zjištěných rizik. 

f) případné opakování postupu [6], [18]. 
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Stavebně technický průzkum zděných konstrukcí zahrnuje kromě zjištění 

materiálových vlastností rovněž tyto činnosti: 

• průzkum vzniku a rozvoje trhlin ve zděných konstrukcích – prověřuje se 

šířka, délka a hloubka, průběh trhliny (poloha) vzhledem k cihlám, ložným 

a styčným spárám, jejich poloha vzhledem k přilehlým konstrukcím 

skládajících se z jiných materiálů, a to zvláště blízko působišť osamělých 

břemen, 

• průzkum vad zdiva – nesprávná vazba, skryté dutiny, neodborné sanace, a 

to především v nosných konstrukcích nebo okolo komínových těles, 

• průzkum poruch zdiva – způsobeno například dřívější neodbornou 

stavební únavou, objemovými změnami zdiva, trvalým působením zvýšené 

vlhkosti nebo působením agresivním chemickým prostředím, 

• u nenosných konstrukcí průzkum trhlin a drcení na jejich povrchu a 

v místech styků s přilehlými konstrukcemi [2], [6]. 

Cihelné zdivo je kompozitní stavební hmota, což přináší pozitiva i negativa. 

V praxi se můžeme setkat se zděnými konstrukcemi různého stáří, které většinou 

dost výrazně přesahuje navrhovanou životnost ostatních konstrukcí. Mezi 

nejvýznamnější problémy s těmito konstrukcemi patří: 

• Nedostatečná prostorová tuhost zdiva – zajištění ve vodorovném směru 

není žádné, nebo pouze pomocí kovaných táhel. 

• Stavební zásahy v minulosti – konstrukce v průběhu let i několikrát 

zásadně přestaveny, dochází k zeslabení průřezů nebo odstraňování částí 

nosné konstrukce. 
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• Složení zdiva – vazba v nosném zdivu pouze na viditelné straně, uvnitř se 

nachází směs kamene zalitá maltou skrývající velké dutiny až kaverny, 

problém také u smíšeného zdiva. 

• Neprovázanost zdiva – na první pohled nezjistitelné, až po odstranění 

omítky se může vizuálně kompaktní zdivo skládat z více navzájem 

neprovázaných vrstev. 

• Změny v užívání a s tím spojené změny v zatížení konstrukce. 

• Trvanlivost zdiva – vliv střídavého zamrazování a rozmrazování nebo 

negativní vliv solí kyselin, které rozrušují zdivo krystalizačními tlaky. 

• Vlhkost zdiva – zhoršení provozně funkčních vlastností konstrukce a rovněž 

vliv na snížení únosnosti a urychlení degradace konstrukce. 

• Poruchy, především trhliny – souvisí s většinou předem zmíněných 

problémů [2], [6]. 

  



51 

 

 

 

Stavebně technický průzkum objektu rodinného domu nacházejícího se na ulici 

Terezy Novákové, č.p. 1086/1A v Brně – Řečkovicích (viz obr. 21 a obr. 22) byl 

zaměřen na objektivní posouzení aktuálního stavu s ohledem na plánovanou 

celkovou rekonstrukci.  

Rodinný dům (viz obr. 23 až 26) je tvořen třemi podlažími, a to 1.PP, které se 

nachází z části pod úrovní upraveného terénu, 1.NP nacházející se v úrovni 

přilehlé ulice Terezy Novákové a 2.NP, které je tvořeno půdním prostorem a 

krovem střešní konstrukce. 1.PP je tvořeno třemi místnostmi, místnosti jsou 

v současnosti využívány jako sklep. Pokoj ve východní části objektu navazuje 

v 1.PP oknem a dveřmi na prostor dvorku. V 1.NP se nachází vstup do objektu 

z ulice Terezy Novákové a tvoří ho dva pokoje a kuchyně se vstupem na balkón. 

V mezipatře mezi 1.PP a 1.NP v přistavené části rodinného domu se nachází 

sociální zařízení. V prostoru chodby v 1.NP se nachází dřevěné schodiště vedoucí 

do 2.NP. Ve 2.NP se nachází prostor půdy. Střešní konstrukce je tvořena sedlovou 

střechou, krov je postaven jako klasická stojatá stolice. Sloupky pod vazbou 

stojaté stolice jsou uloženy na dřevěné stropní trámy. Na západní obvodové 

stěně, směrem do ulice Terezy Novákové, je pozednice uložena na zvýšené ostění 

obvodové stěny, krov je kotven pomocí ocelových táhel vycházejících z pozednice 

ukotvených do stropních trámů. 

Vzhledem k provedenému předběžnému průzkumu, stavu betonových a zděných 

konstrukcí a konstrukčnímu řešení lze předpokládat, že objekt byl postaven ve 

druhé polovině minulého století. Stáří hodnocených konstrukcí je tedy přibližně 

50 let. 
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Obr. 21. Situace širších vztahů rodinného domu v Brně – Řečkovicích [19]. 

 

 

Obr. 22. Katastrální situace rodinného domu v Brně – Řečkovicích [20]. 
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Obr. 23. Pohled na JV štítovou 

stěnu objektu [21]. 

Obr. 24. Pohled na vstup do objektu 

z ulice Terezy Novákové [21]. 

  

Obr. 25. Pohled na vstup na 

dvorek v úrovni 1.PP [21]. 

Obr. 26. Pohled na okna v úrovni 1.NP [21]. 
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Při předběžnému průzkumu objektu byl použit vizuální průzkum. Je to jedna 

z nejstarších metod, zároveň je velice jednoduchá a slouží k odhalení možných 

problémů konstrukcí, určení významných míst pro pozdější průzkum a k určení 

možných metod na efektivní zjištění poruch a závad v konstrukci. 

Vizuální průzkum objektu odhalil vlhkostní mapy na stěnách zejména v 1.PP  

(viz obr. 27 a 28). Vlhkost by mohla způsobit snížení únosnosti zdiva a degradaci 

pojiva, zdivo by tak nemuselo vydržet předpokládané zvýšení zatížení při 

rekonstrukci. Vlhkost se do zdiva nejspíše dostala zatečením ze střechy, případně 

průsakem z okolní zeminy. 

Cílem podrobného průzkumu bylo prověřit skladby podlahy v 1.NP a 2.NP, určit 

konstrukční řešení stropů a vyhodnotit kvalitu zdiva v nosných svislých 

konstrukcích v úrovni 1.PP. 

 

Obr. 27. Ukázka vizuálně zjistitelných vlhkostních map na stěně 

objektu v 1.PP [21]. 
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Obr. 28. Ukázka vizuálně zjistitelných vlhkostních map na stěně objektu 

v 1.PP [21]. 

 

 

• Nedestruktivní zkoušky určení aktuální pevnosti nosného zdiva v úrovni 

1.PP realizovány sekanými sondami do zdiva o rozměrech 500 x 850 mm. 

Nedestruktivní zkoušky byly prováděny tvrdoměrem Schmidt, pevnost 

zdící malty byla ověřována ruční Kučerovou vrtačkou. 

• Ověření šířky jihovýchodní štítové stěny v úrovni 1.PP, 1.NP a 2.NP realizací 

vrtaných sond ruční elektrickou vrtačkou s průměrem vrtáku 16 mm. 

• Určení aktuální vlhkosti nosných stěn v úrovni 1.PP pomocí kalibrovaného 

odporového vlhkoměru GREISINGER GMH3830. 

• Identifikace stropního systému a skladby podlah v 1.NP realizací jádrových 

vývrtů o průměrech 50 mm vedených svisle dolů z nášlapné vrstvy směrem 

k nosné části stropní konstrukce. 
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• Identifikace stropního systému a skladby podlah ve 2.NP realizací 

jádrových vývrtů o průměru 100 mm vedených svisle dolů z nášlapné 

vrstvy směrem k nosné části stropní konstrukce. Endoskopická prohlídka 

mezitrámového prostoru. 

 

Zpracovalo se nedestruktivní měření pevnosti zdících prvků pomocí tvrdoměru 

Schmidt LB, následně bylo provedlo měření pevnosti malt pomocí Kučerovy 

vrtačky. Jednotlivé výsledné pevnosti se následně dosadí do vztahu (1.2), čímž 

byla získána charakteristická pevnost v tlaku. Použitím vzorce (1.3) získáme 

pevnost návrhovou. 

Nejdříve byla pomocí ručního elektrického kladiva odstraněna omítka v místě 

provedení sondy o rozměrech přibližně 500 x 850 mm. Zdivo je tvořeno cihlami 

plnými pálenými (dále CPP), spáry jsou vyplněny vápenocementovou maltou. 

Vazba je polokřížová, střídá se vrstva vazáková a běhounová. Povrch keramických 

cihel CPP byl ručně obroušen do roviny, aby mohly být provedeny tvrdoměrné 

zkoušky pomocí Schmidt LB. Všechny spáry v místě sondy byly očištěny do 

hloubky cca 20 mm a následně byly provedeny zkoušky malty použitím ruční 

Kučerovy vrtačky. 

Pro tento účel byly zhotoveny celkem 3 sondy, popsané jako Z1, Z2a a Z3. 

Půdorysná lokalizace těchto sond viz. obr. 34. 

Tvrdoměrné měření bylo provedeno na 5 různých místech dané sondy a na 

každém místě bylo naměřeno 10 platných odrazů. Pro upřesnění výsledků 

nedestruktivních zkoušek bylo vytvořeno celkem 9 zkušebních těles z jádrových 

vývrtů průměru 50 mm odebraných z konstrukce (viz obr. 29). 
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Na místech sond očištěných od malty bylo pomocí Kučerovy vrtačky zhotoveno 8 

zkušebních vrtů. Výsledky byly zaznamenány a následně pomocí vhodných 

kalibračních vztahů byla zjištěna pevnost malty ve spárách. 

 

Obr. 29. Zkušební tělesa pro upřesnění výsledků nedestruktivních zkoušek 

[13]. 
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Tabulka 6. Rozměry zkušebních těles a hodnoty síly ze zkoušky v lisu. 

označení 

vzorku 
umístění  

průměr 

[mm] 

výška 

[mm] 
hmotnost [g] 

síla v tlaku 

Fc [kN] 

1A Z1 53,70 55,05 201,5 66,3 

1B Z2a 53,61 54,89 198,2 70,2 

1C Z3 54,01 52,38 199,5 66,4 

2A Z1 53,83 56,05 200,8 73,5 

2B Z2a 53,85 53,96 194,6 67,4 

2C Z3 53,74 54,25 195,8 63,5 

3A Z1 53,68 53,85 203,5 62,9 

3B Z2a 54,02 55,23 197,3 72,3 

3C Z3 53,95 54,96 202,4 68,4 

 

Tabulka 7. Hodnoty pro výpočet úpravného součinitele α. 

umístění 

pevnost 

fbe,u 

[MPa] 

ozn. 

vývrtu 

objemová 

hmotnost 

[kg/m3] 

pevnost 

v tlaku 

fb,p 

[MPa] 

normalizovaná 

pevnost fb 

[MPa] 

přepočet 

na cihlu 

fb,u [MPa] 

α 

Z1 33,7 1A 1642 29,3 28,5 21,4 

0,77 

Z2a 40,7 1B 1586 31,1 30,4 22,8 

Z3 33,2 1C 1723 29,0 28,2 21,2 

Z1 31,8 2A 1669 32,3 31,6 23,7 

Z2a 34,7 2B 1598 29,6 28,9 21,6 

Z3 33,5 2C 1685 28,0 27,3 20,4 

Z1 38,1 3A 1701 27,8 27,1 20,3 

Z2a 34,5 3B 1575 31,5 30,8 23,1 

Z3 34,5 3C 1694 29,9 29,2 21,9 

        

Součinitel α se stanoví podle vzorečku                α =
∑ 𝑓𝑏,𝑢

∑ 𝑓𝑏𝑒,𝑢
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Tabulka 8. Vyhodnocení pevnostních zkoušek zdiva Z1. 

Nedestruktivní sonda – pevnost zdiva pomocí Schmidt LB Z1 

  

odraz R 

[MPa] 

fbe,u 

[MPa] 
δNP2) α 

fb,e 

[MPa] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

p
o

če
t 

m
ís

t 1 40 40 46 42 41 39 36 42 45 38 41 33,66 

0,75 0,77 

19,4 

2 44 44 42 40 40 38 42 41 40 39 41 33,75 19,5 

3 40 41 43 39 42 36 42 37 35 35 39 31,84 18,4 

4 48 44 46 38 41 45 39 39 42 40 42 34,90 20,2 

5 48 46 46 46 42 45 45 46 48 43 46 38,05 22,0 

                 

Aritmetický průměr dílčích hodnot pevností f´be,u 19,9 MPa 

Výběrová směrodatná odchylka sx 1,3 MPa 

Součinitel pro odhad dolní hranice konfidenčního 

intervalu průměru 
tn 0,50 - 

Výběrový průměr zjišťované pevnosti fb,u 19,2 MPa 

Součinitel tvaru δNP2) 0,75 - 

Normalizovaná průměrná pevnost zdícího prvku v tlaku fb 14,8 MPa 

 

Nedestruktivní sonda – pevnost malty pomoc Kučerovy vrtačky Z1 

zkušební místo M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

hloubka 

návrtu 
[mm] 47 34 48 49 38 90 84 79 

pevnost 

malty 

fmo 

[MPa] 
1,4 2,2 1,3 1,3 1,9 0,6 0,6 0,7 

       
Aritmetický průměr dílčích hodnot pevností mx 1,3 Mpa 

Výběrová směrodatná odchylka sx 0,6 MPa 

Součinitel pro odhad dolní hranice konfidenčního 

intervalu průměru 
tn 0,98 - 

Pevnost malty v tlaku fm 0,7 MPa 
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Nedestruktivní sonda Z1 

       
𝑓𝑘 = 𝐾𝑓𝑏

𝛼𝑓𝑚
𝛽
 Charakteristická pevnost zdiva v tlaku se stanoví dle (1.2) 

         
Konstanta závislá na druhu zdiva a skupině zdících prvků  K 0,5 

Exponent α závislý na tloušťce ložných spár a druhu malty  α 0,65 

Exponent β závislý na použitém druhu malty   β 0,25 

         

Charakteristická pevnost zdiva    fk = 2,6 MPa 

       

 

Návrhová pevnost zdiva se určí podle vztahu (1.3)                𝑓𝑑 =
𝑓𝑘

𝛾𝑚
 

       
kde dle (1.4):     𝛾𝑚 =  𝛾𝑚1 × 𝛾𝑚2 × 𝛾𝑚3 × 𝛾𝑚4 

         
Dílčí součinitel spolehlivosti, pro zdivo z plných cihel uložených 

na obyčejnou maltu  
γm1 2,00 

Součinitel zahrnující vliv pravidelnosti vazby zdiva a vyplnění  γm2 1,10 

Součinitel zahrnující vliv vlhkosti γm3 1,25 

Součinitel zahrnující vliv svislých a šikmých trhlin ve zdivu  γm4 1,00 

         

Návrhová pevnost zdiva v tlaku fd = 0,95 MPa 

 

  

Obr. 30. Měření pevnosti v tlaku cihel 

sondy Z1 pomocí přístroje Schmidt 

LB [21]. 

Obr. 31. Měření pevnosti malty sondy 

Z1 pomocí Kučerovy vrtačky [21]. 
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Tabulka 9. Vyhodnocení pevnostních zkoušek zdiva Z2. 

Nedestruktivní sonda – pevnost zdiva pomocí Schmidt LB Z2a 

  

odraz R 

[MPa] 

fbe,u 

[MP

a] 

δNP2) α 
fb,e 

[MPa] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

p
o

če
t 

m
ís

t 1 50 48 50 46 49 46 50 48 50 46 48 40,7

3 

0,75 0,77 

23,5 

2 46 39 46 42 43 50 46 42 48 45 45 37,2

9 

21,5 

3 42 46 41 40 41 42 45 41 39 43 42 34,7

1 

20,0 

4 46 39 48 40 41 40 43 39 40 42 42 34,5

2 

19,9 

5 46 44 39 46 42 39 39 40 42 41 42 34,5

2 

19,9 

                 
Aritmetický průměr dílčích hodnot pevností f´be,u 21,0 MPa 

Výběrová směrodatná odchylka sx 1,6 MPa 

Součinitel pro odhad dolní hranice konfidenčního 

intervalu průměru 
tn 0,58 - 

Výběrový průměr zjišťované pevnosti fb,u 20,1 MPa 

Součinitel tvaru δNP2) 0,75 - 

Normalizovaná průměrná pevnost zdícího prvku v tlaku fb 15,5 MPa 

 

Nedestruktivní sonda – pevnost malty pomoc Kučerovy vrtačky Z2a 

zkušební místo M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

hloubka 

návrtu 
[mm] 23 36 38 40 48 50 35 48 

pevnost 

malty 

fmo 

[MPa] 
3,7 2 1,9 1,7 1,3 1,3 2,1 1,3 

          
Aritmetický průměr dílčích hodnot pevností mx 1,9 Mpa 

Výběrová směrodatná odchylka sx 0,8 MPa 

Součinitel pro odhad dolní hranice konfidenčního 

intervalu průměru 
tn 1,31 - 

Pevnost malty v tlaku fm 0,9 MPa 
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Nedestruktivní sonda Z2a 

       
𝑓𝑘 = 𝐾𝑓𝑏

𝛼𝑓𝑚
𝛽
 Charakteristická pevnost zdiva v tlaku se stanoví dle (1.2) 

         
Konstanta závislá na druhu zdiva a skupině zdících prvků  K 0,5 

Exponent α závislý na tloušťce ložných spár a druhu malty  α 0,65 

Exponent β závislý na použitém druhu malty   β 0,25 

         

Charakteristická pevnost zdiva    fk = 2,9 MPa 

       

 

Návrhová pevnost zdiva se určí podle vztahu (1.3)               𝑓𝑑 =
𝑓𝑘

𝛾𝑚
 

       
kde dle (1.4):     𝛾𝑚 =  𝛾𝑚1 × 𝛾𝑚2 × 𝛾𝑚3 × 𝛾𝑚4 

         
Dílčí součinitel spolehlivosti, pro zdivo z plných cihel uložených 

na obyčejnou maltu  
𝛾𝑚1 2,00 

Součinitel zahrnující vliv pravidelnosti vazby zdiva a vyplnění  𝛾𝑚2 1,10 

Součinitel zahrnující vliv vlhkosti 𝛾𝑚3 1,25 

Součinitel zahrnující vliv svislých a šikmých trhlin ve zdivu  𝛾𝑚4 1,00 

         

Návrhová pevnost zdiva v tlaku fd = 1,04 MPa 

 

 

Obr. 32. Pohled na sondy Z2a a Z2b [21]. 
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Tabulka 10. Vyhodnocení pevnostních zkoušek zdiva Z3. 

Nedestruktivní sonda – pevnost zdiva pomocí Schmidt LB Z3 

  

odraz R 

[MPa] 

fbe,u 

[MPa] 
δNP2) α 

fb,e 

[MPa] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

p
o

če
t 

m
ís

t 1 39 46 40 39 38 40 42 39 39 42 40 33,18 

0,75 0,77 

19,2 

2 36 38 34 38 40 42 41 39 39 37 38 31,27 18,1 

3 38 44 42 39 42 40 42 37 41 42 41 33,47 19,3 

4 36 41 39 40 42 40 40 39 36 33 39 31,46 18,2 

5 38 38 42 48 43 41 44 45 39 40 42 34,52 19,9 

                 
Aritmetický průměr dílčích hodnot pevností f´be,u 18,9 MPa 

Výběrová směrodatná odchylka sx 0,8 MPa 

Součinitel pro odhad dolní hranice konfidenčního 

intervalu průměru 
tn 0,31 - 

Výběrový průměr zjišťované pevnosti fb,u 18,7 MPa 

Součinitel tvaru δNP2) 0,75 - 

Normalizovaná průměrná pevnost zdícího prvku v tlaku fb 14,4 MPa 

 

Nedestruktivní sonda – pevnost malty pomoc Kučerovy vrtačky Z3 

zkušební místo M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

hloubka 

návrtu 
[mm] 38 39 35 36 37 52 50 53 

pevnost 

malty 

fmo 

[MPa] 
1,9 1,8 2,1 2,0 1,9 1,2 1,3 1,2 

          
Aritmetický průměr dílčích hodnot pevností mx 1,7 Mpa 

Výběrová směrodatná odchylka sx 0,4 MPa 

Součinitel pro odhad dolní hranice konfidenčního 

intervalu průměru 
tn 0,74 - 

Pevnost malty v tlaku fm 1,4 MPa 
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Nedestruktivní sonda do zdiva Z3 

        
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku se stanoví dle (1.2) 𝑓𝑘 = 𝐾𝑓𝑏

𝛼𝑓𝑚
𝛽
 

         
Konstanta závislá na druhu zdiva a skupině zdících prvků  K 0,5 

Exponent α závislý na tloušťce ložných spár a druhu malty  α 0,65 

Exponent β závislý na použitém druhu malty   β 0,25 

         

Charakteristická pevnost zdiva    fk = 3,1 MPa 

        
Návrhová pevnost zdiva se určí podle vztahu (1.3)               𝑓𝑑 =

𝑓𝑘

𝛾𝑚
  

       
 

kde dle (1.4):     𝛾𝑚 =  𝛾𝑚1 × 𝛾𝑚2 × 𝛾𝑚3 × 𝛾𝑚4 

         
Dílčí součinitel spolehlivosti, pro zdivo z plných cihel uložených 

na obyčejnou maltu  
𝛾𝑚1 2,00 

Součinitel zahrnující vliv pravidelnosti vazby zdiva a vyplnění  𝛾𝑚2 1,10 

Součinitel zahrnující vliv vlhkosti 𝛾𝑚3 1,25 

Součinitel zahrnující vliv svislých a šikmých trhlin ve zdivu  𝛾𝑚4 1,00 

         

Návrhová pevnost zdiva v tlaku fd = 1,12 MPa 

 

 
Obr. 33. Měření pevnosti malty sondy Z3 pomocí Kučerovy 

vrtačky [21]. 
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Obr. 34. Půdorys 1.PP s pozicemi jednotlivých sond Z1, Z2 a Z3 [21]. 
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Měření proběhlo na nejvíce postižené stěně v 1.PP pomocí kalibrovaného 

odporového vlhkoměru GREISINGER GMH 3830 (viz obr. 35 a 36). Na místech 

nejvíce viditelných vlhkostních map nosných stěn byly provedeny celkem tři 

měření (lokalizace viz obr. 37). Do stěny se vyvrtaly dva otvory (viz obr. 35 a 36), 

sloužící pro elektrody přístroje a poté následovalo samotné měření přístrojem. 

Měřeno bylo na nosných stěnách tloušťky 300 mm, vazba zdiva polokřížová, 

střídá se běhounová a vazáková. Vlhkost byla měřena v bodech VL1, VL2 a VL3. 

Naměřené hodnoty byly následně upraveny pomocí převodního součinitele pro 

CPP na výslednou vlhkost zdiva (viz tabulka 11). 

Tabulka 11. Výsledky měření vlhkosti zdiva. 

Měření vlhkosti zdiva z cihel pálených v 1.PP 

ozn. 
vlhkost měřená přístrojem    

GMH 3830 [%] 

převodní součinitel pro 

CPP (nad 25 %) 

vlhkost zdiva       

[% hmot.] 

VL1 36,6 

0,513 

18,8 

VL2 40,1 20,6 

VL3 34,3 17,6 
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Obr. 35. Měření vlhkosti sondy Z1 

pomocí přístroje  

GREISINGER GMH 3830 [21]. 

Obr. 36. Měření vlhkosti sondy Z3 

pomocí přístroje  

GREISINGER GMH 3830 [21]. 
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Obr. 37. Půdorys 1.PP s pozicemi jednotlivých sond VL1, VL2 a VL3 [21]. 
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Identifikace a uspořádání stropního systému v 1.NP bylo provedeno pomocí 

sekané sondy do stropní konstrukce z dolního líce v úrovni 1.PP (lokalizace viz 

obr. 46). Skladba podlahy byla zjištěna pomocí jádrových vývrtů o průměru 50 

mm prováděných z horního líce stropní konstrukce směrem kolmo dolů 

(lokalizace viz obr. 45).  

Stropní konstrukce je tvořena keramickými vložkami CSV SIMPLEX 15 A CSV 

SIMPLEX 8. Vložky plní funkci ztraceného bednění, do kterého je vybudován 

železobetonový žebírkový strop, který plní nosnou funkci. Sondou ST1 bylo 

ověřeno vyztužení žebírek uprostřed rozpětí, které činí 3,5 m. Jedná se o výztuž 

10 216 (E) o průměru 10 a 12 mm. Zaručená mez kluzu výztuže fyd = 210 MPa. 

Celá skladba byla popsána viz obr. 43 a 44. 

Za účelem zhodnocení pevnostních parametrů betonu byly v místech 

provedených jádrových vrtů V1.1 a V1.2 (viz obr. 39 a 40) odebrány zkušební 

tělesa. Ta byla v následně v laboratoři upravena na rozměry válce, průměr 50 mm 

a výška 50 mm (vyšší nebylo možné z důvodu omezení tloušťkou stropní desky). 

Vývrty byly vysušeny do ustálené hmotnosti v laboratorní sušičce při teplotě   

105,5 °C po dobu 24 h.  Po vychladnutí byly změřeny rozměry a hmotnost 

zkušebních těles, následně byly zkoušeny v kalibrovaném hydraulickém 

zkušebním lisu EDT 1600 s rozsahem do 1600 kN. Výsledky byly zpracovány  

(viz tabulka 12). 
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Tabulka 12. Naměřené hodnoty jádrových vývrtů stropu nad 1.PP. 

Jádrové vývrty deskou stropní konstrukce nad 1.PP 

ozn. 

ø 

tělesa 

délka 

tělesa 
hmot.  

objem. 

hmot. 

max 

síla 

pevnost 

vzorku 

štíhl. 

prvku 

oprav. 

souč. 

válc. 

pevn. 

krych. 

pevn. 

dm L m ρ F fc λ  kc,cy fc,cyl fc,cube 

[mm] [mm] [g] [kg/m3] [kN] [MPa] [-] [-] [MPa] [MPa] 

V1.1 50,40 50,96 206,0 2026 38,5 19,3 1,011 0,854 15,0 18,7 

V1.2 50,55 51,25 208,5 2027 32,7 16,3 1,014 0,855 12,7 15,8 

           

Štíhlost vzorku získáme dle vzorce                                                               𝜆 =
𝐿

𝑑𝑚
 

Opravný součinitel 𝜅𝑐,𝑐𝑦 určíme podle (1.8)                         𝜅𝑐,𝑐𝑦 = 0,80 + √
𝜆−0,933

26,667
 

Opravný součinitel pro průměr 50 mm                                                𝜅𝑐𝑦,𝑑 = 0,91 

Válcovou pevnost betonu v tlaku určíme podle (1.7)         𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙 = 𝜅𝑐,𝑐𝑦 × 𝜅𝑐𝑦,𝑑 ×
𝐹

𝐴
 

Převodní součinitel určíme podle tabulky 4                                        𝜅𝑐𝑦,𝑐𝑢 = 1,25 

Válcová pevnost se přepočítá na krychlovou dle (1.9)          𝑓𝑐,𝑐𝑢𝑏𝑒 = 𝜅𝑐𝑦,𝑐𝑢 × 𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙 

           

Objemová hmotnost betonu    ρ 2030 kg/m3 

Střední hodnota pevnosti     mx 17,4 MPa 

Výběrová směrodatná odchylka    sx 2,05 - 

Počet platných vzorků     n 2 - 

Stejnorodost dle ČSN 73 2011    stejnorodé - 

Součinitel odhadu 5% kvantilu    kn 2,01 - 

Charakteristická hodnota pevnosti v tlaku fck,cube = 13,3 MPa 

 



71 

 

 

Obr. 38. Pohled na sondu Z2b, ověření ztužujícího věnce v úrovni stropu 

(chybí) [21]. 

 

 

Obr. 39. Ukázka jádrového vývrtu V1.1 [21]. 
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Obr. 40. Ukázka jádrového vývrtu V1.2 [21]. 

 

Obr. 41. Detail zkušebního tělesa V1 z jádrového vrtu V1.1 [21]. 
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Obr. 42. Detail zkušebního tělesa V2 z jádrového vrtu V1.2 [21]. 

  



74 

 

 

 

Obr. 43, Schéma skladby podlahy nad 1.PP získané z vrtu V1.1 [21]. 

 

Obr. 44. Schéma skladby podlahy nad 1.PP získané z vrtu V1.2 [21]. 
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Obr. 45. Půdorys 1.NP s lokací jádrových vývrtů V1.1 a V1.2 [21]. 
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Obr. 46. Půdorys 1.PP s lokací kopané sondy ST1 [21]. 
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Identifikace proběhne podobně jako u prvního stropu pomocí sond prováděných 

z horního líce konstrukce. Konstrukce bude postupně odvrtávána za pomoci 

jádrového vrtáku o průměru 100 mm. Cílem sondy bylo dostat se do 

mezitrámového prostoru a užitím endoskopického přístroje prověřit stav nosné 

konstrukce stropu. Byly provedeny celkem dva vývrty s označením V2.1 a V2.2 

(lokalizace viz obr. 55) 

Konstrukční uspořádání stropu ve 2.NP bylo identifikováno jako dřevěný trámový 

s rozpětím 4,2 a 5,2 m. Dřevěné trámy jsou uložené v podélném směru s osovou 

vzdáleností 1 m. V místě sondy V2.1 byly naměřeny rozměry trámu 160 x 240 mm 

a jednalo so o jehličnaté dřevo, v místě sondy V2.2 byly naměřeny rozměry trámu 

160 x 180 mm a jednalo se o listnaté dřevo.  

Endoskopickou prohlídkou mezitrámových prostor nebyly identifikovány žádné 

závažné poruchy ani závady na povrchu dřevěných nosných trámů. Mezitrámový 

prostor byl suchý, nebyly objeveny žádné plísně nebo dřevokazné houby. 

V prostoru střední nosné stěny jsou nosné trámy uloženy v obou směrech na 

dvojici profilů I240 (viz obr. 53 a 54) 
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Obr. 47. Detail sondy V2.1 z horního 

líce konstrukce ve 2.NP  

[21]. 

Obr. 48. Pohled na umístění sondy 

V2.2 [21]. 

 

  

Obr. 49. Pohled na mezitrámový 

prostor, suchý, bez plísně nebo 

dřevokazných hub [21]. 

Obr. 50. Pohled na mezitrámový 

prostor, železobetonový věnec nebyl 

nalezen [21]. 
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Obr. 51. Schéma skladby stropu v okolí sondy V2.1 [21]. 

 
Obr. 52. Schéma skladby stropu v okolí sondy V2.2 [21]. 
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Obr. 53. Detail překladu na kterém je uložený dřevěný trámový strop, 

překlad je tvořen ocelovým profilem I240 [21]. 

 

Obr. 54. Detail místa uložení překladu tvořeného maltou a kamenivem [21]. 
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Obr. 55. Půdorys 2.NP s lokací sond V2.1 a V2.2 [21]. 



82 

 

Šířka stěny byla ověřena celkem ve třech výškových úrovních, v úrovni 1.PP, 1.NP 

a 2.NP. Šířka stěn byla zjištěna realizací tří vrtů elektrickou ruční vrtačkou 

s průměrem vrtáku 16 mm, do vyvrtané otvoru byl vsunut metr a odměřila se 

skutečná šířka stěny. Vrty byly značeny VRT1, VRT2 a VRT3. K ověření šířky 

jihovýchodní stěny v úrovni 1.NP byla zhotovena sekaná sonda s označením Z5 

(viz obr. 56). 

V 1.PP byly zhotoveny dva vrty s označením VRT1 a VRT2. V 1.NP byla šířka stěny 

ověřena sekanou sondou. Ve 2.NP byl zhotoven jeden vrt s označením VRT3. 

Tabulka 13. Naměřené hodnoty tloušťky stěn. 

 ozn. celková naměřená šířka stěny [mm]  

 VRT1 300  

 VRT2 300  

 VRT3 300  
 

U sekané sondy bylo zjištěno, že je tloušťka stěny jiná z důvodu použité 

heraklitové izolace ve skladbě stěny (viz obr. 56). 

 
Obr. 56. Sekaná sonda Z5 s pohledem do konstrukce štítové stěny [21]. 
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Pevnost zdiva byla ověřena pomocí nedestruktivních tvrdoměrných zkoušek cihel 

a pomocí semidestruktivního zkoušení malty. Dle naměřených hodnot byly 

vypracované pevnosti zatřízeny do příslušných pevnostních tříd ve 3 krocích 

následovně: 

A. Normalizovaná pevnost zdícího prvku  

Zdivo nosných stěn lze dle výsledků měření zařadit to pevnostní třídy P10 

(viz. tabulka 14). 

Tabulka 14. Výsledky pevnosti zdícího prvku. 

Normalizovaná pevnost zdícího prvku 

sonda normalizovaná pevnost v tlaku fb [MPa] 

Z1 14,4 

Z2a 15,1 

Z3 14,4 

průměrná hodnota 14,6 
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B. Charakteristické hodnota pevnosti zdící malty v tlaku  

Na základě výsledků zkoušek pevnosti zdící malty v tlaku může být zařazena 

do pevnostní třídy M1 (viz tabulka 15). 

Tabulka 15. Výsledky pevnosti zdící malty. 

sonda 
charakteristická hodnota pevnosti malty v tlaku fm 

[MPa] 

Z1 0,7 

Z2a 0,9 

Z3 1,4 

průměrná hodnota 1,0 

 

C. Návrhová pevnost zdiva  

Na základě výše uvedených výsledků, vycházejících z nedestruktivních a 

semidestruktivních zkoušek cihelného zdiva bylo možné stanovit návrhovou 

pevnost zdiva dle [18] a [9]. Výsledky byly shrnuty (viz tabulka 16). 

 

Tabulka 16. Výsledky pevnosti zdiva. 

sonda Návrhová pevnost zdiva fd [MPa] 

Z1 0,9 

Z2a 1,0 

Z3 1,1 

průměrná hodnota 1,0 
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Aktuální stav vlhkosti cihelných nosných stěn měřený v 1.PP pomocí přístroje 

GREISINGER GMH 3830 byl vyhodnocen (viz tabulka 17) dle ČSN EN 73 0610 jako 

velmi vysoký.  

Vysoká vlhkost zdiva přispívá ke korozi konstrukce, jejímu zasolení a k postupné 

ztrátě pevnosti. Na mikrostrukturní úrovni mohou vznikat v konstrukci lokální 

mechanická napětí až 20 MPa. V důsledku těchto sil se může cihelné zdivo 

částečně nebo úplně rozpadnout. Další hrozící nebezpečí je ze strany nabývání 

objemu vody po zmrznutí až o cca 1/10 oproti původnímu objemu. Tímto 

vyvolané napětí může také přesáhnout hodnotu tahové pevnosti konstrukce.  

Tabulka 17. Vyhodnocení výsledků vlhkosti dle normy ČSN EN 73 0610. 

Vyhodnocení výsledků vlhkosti   

místo 
vlhkost zdiva         

[% hmot.] 

Klasifikace dle       

ČSN EN 73 0610 

  

  

VL1 18,8 Velmi vysoká   

VL2 20,6 Velmi vysoká   

VL3 17,6 Velmi vysoká   

Průměrná vlhkost 19,9     
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Konstrukční uspořádání stropní konstrukce bylo identifikováno pomocí sekané 

sondy. Konstrukční systém byl identifikován jako železobetonový žebírkový strop 

s keramickými vložkami CSV SIMPLEX 15 a CSV SIMPLEX 8. Železobetonový 

ztužující věnec v úrovni stropu nebyl nalezen. Bylo ověřeno vyztužení žebírek 

uprostřed rozpětí, výztuž byla identifikována jako 10 216 (E) o průměru 10 a 12 

mm se zaručenou mezí kluzu fyd = 210 MPa. Na základě laboratorních zkoušek 

byly stanoveny následující fyzikálně-mechanické parametry betonu stropní 

konstrukce: 

• Objemová hmotnost betonu:             ρ = 2030 kg/m  

(hranice mezi lehkým a obyčejným betonem) 

• Charakteristická hodnota pevnosti betonu v tlaku:      fck,cube = 13,3 MPa 

• Pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206-1:            C 9/12,5 

 Skladba konstrukce podlahy byla určena pomocí jádrových vývrtů z horního líce 

konstrukce (viz obr. 57). 
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Obr. 57. Schéma skladby stropní konstrukce se zjištěnou skladbou [21]. 
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Konstrukční uspořádání stropní konstrukce bylo identifikováno pomocí dvou 

jádrových vývrtů (viz obr. 58 a 59). Konstrukční systém byl identifikován jako 

dřevěný trámový strop s osovou vzdáleností trámů 1 metr. Byla prověřena 

skladba konstrukce stropu a podlahy. Železobetonový věnec v úrovni stropu 

nebyl nalezen. Na základě endoskopické prohlídky mezitrámového prostoru lze 

konstatovat, že nosné dřevěné trámy stropní konstrukce jsou v pořádku a 

nevykazují žádné staticky závažné poruchy, únosnost lze tedy uvažovat v plné 

míře. 
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Obr. 58. Schéma konstrukce stropu z vrtu V2.1 ve 2.NP se zjištěnou  

konstrukcí podlahy [21]. 
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Obr. 59. Schéma konstrukce stropu z vrtu V2.2 ve 2.NP se zjištěnou  

konstrukcí podlahy [21]. 
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Šířka štítové stěny byla změřeny přímo ze zhotovených vrtů, částečně ověřena 

sekanou sondou. 

V úrovni 1.PP byla z obou sond zaměřena šířka stěny 300 mm. V úrovni 1.NP byla 

šířka stěny zaměřena pomocí vrtu na 300 mm, následně byla ověřena realizací 

sekané sondy (viz obr. 60), ze které byla podrobněji určena skladby stěny 

skládající se z: 

zdiva stěny z CPP 150 mm 

vzduchová mezera 50 mm 

heraklitová izolace 60 mm 

vnější březolitová omítka 40 mm 

celkem 300 mm 

 

 
Obr. 60. Detailní pohled na sekanou sondu Z5 odhalující skladba štítové stěny 

[21]. 
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Cílem práce bylo zpracovat stavebně technický průzkum zděného objektu v Brně. 

Účelem průzkumu bylo posoudit stávající konstrukce z důvodu plánované 

celkové rekonstrukce objektu. Byla stanovena pevnost zdících prvků pomocí 

tvrdoměru Schmidt LB, vlhkost zdiva pomocí odporového vlhkoměru GREISINGER 

GMH 3830, pevnost zdící malty pomocí Kučerovy vrtačky, pevnost betonu byla 

učena z jádrových vývrtů. Skladby konstrukcí byly určeny buď z jádrových vývrtů, 

nebo pomocí sekané sondy. 

Návrhová pevnost zdiva fd byla určena z normalizované pevnosti zdících prvků fb 

s průměrnou hodnotou 14,6 MPa a z charakteristické hodnoty pevnosti zdící 

malty v tlaku fm s průměrnou hodnotou 1,0 MPa. Průměrná výsledná hodnota 

návrhové pevnosti zdiva v tlaku je 1,0 MPa. 

Klasifikace výsledků vlhkosti s průměrnou procentuální vlhkostí 19,9 % hmot. byla 

vyhodnocena jako velmi vysoká.  

Charakteristické hodnota pevnosti betonu v tlaku fck,cube byla stanovena na 13,3 

MPa. Beton byl zařazen do pevnostní třídy C 9/12,5. 

Dále byly stanoveny skladby stropních konstrukcí a podlah, a také tloušťka 

jihovýchodní štítové stěny. Jednotlivé skladby byly popsány v praktické části 

práce. Celková tloušťka štítové stěny je 300 mm, avšak tloušťka samotného zdiva 

je jen 150 mm, což by mohl být velký statický problém při plánované rekonstrukci 

a bude nutné realizovat její statický posudek. Dalším problémem je vlhkost 

nosných stěn v 1.PP. Mohlo by dojít až k rozpadnutí zdiva. Je nutné zdivo vysušit 

a zamezit dalšímu vnikání vlhkosti do konstrukce vhodnou stavební metodou. 

Díky výsledkům stavebního průzkumu bude možné pro majitele ve spolupráci se 

statikem stanovit postup a potřebné práce pro zhotovení rekonstrukce objektu.  
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Příloha 1. Tabulka součinitele K pro zdivo s obyčejnou maltou, maltou pro tenké 

spáry a lehkou maltou [9] 

Zdící prvky 
Obyčejná 

malta 

Malta pro 

tenké spáry 

(tloušťka 

spáry od 0,5 

do 3 mm) 

Lehká malta objemové 

hmotnosti 

600≤ρd≤800 

kg/m3 

800≤ρd≤1500 

kg/m3 

Pálené 

Skupina 1 0,55 0,75 0,3 0,4 

Skupina 2 0,45 0,7 0,25 0,3 

Skupina 3 0,35 0,5 0,2 0,25 

Skupina 4 0,35 0,35 0,2 0,25 

Vápenopískové 
Skupina 1 0,55 0,8 * * 

Skupina 2 0,45 0,65 * * 

Betonové 

Skupina 1 0,55 0,8 0,45 0,45 

Skupina 2 0,45 0,65 0,45 0,45 

Skupina 3 0,40 0,5 * * 

Skupina 4 0,35 * * * 

Pórobetonové Skupina 1 0,55 0,8 0,45 0,45 

Z umělého 

kamene 
Skupina 1 0,45 0,75 * * 

Pravidelné 

zdící prvky z 

přírodního 

kamene 

Skupina 1 0,45 * * * 

* Tato kombinace malty a zdících prvků se nepoužívá, a proto žádná hodnota 

není uvedena. 
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Příloha 2. Tabulka kalibračních vztahů pro stanovení pevnosti v tlaku malty 

pomocí upravené ruční vrtačky TZUS [2]. 

Hloubka 

vrtu d 

[mm] 

Pevnost 

v tlaku 

fm [MPa] 

Hloubka 

vrtu d 

[mm] 

Pevnost 

v tlaku 

fm [MPa] 

Hloubka 

vrtu d 

[mm] 

Pevnost 

v tlaku 

fm [MPa] 

Hloubka 

vrtu d 

[mm] 

Pevnost 

v tlaku 

fm [MPa] 

3 14,6 11 3,7 19 2 28 1,4 

4 10,8 12 3,3 20 1,8 29 1,3 

5 8,5 13 3,1 21 1,8 30 1,3 

6 7 14 2,8 22 1,7 35 1,1 

7 5,9 15 2,6 23 1,7 40 0,9 

8 5,1 16 2,5 24 1,6 45 0,8 

9 4,5 17 2,3 25 1,5 50 0,7 

10 4,1 18 2,2 26 1,5 55 0,6 

        27 1,4 60 0,4 

 

Příloha 3. Tabulka kalibračních vztahů pro stanovení pevnosti v tlaku malty 

pomocí upravené ruční vrtačky PZZ 01 [2]. 

Hloubka 

vrtu d 

[mm] 

Pevnost 

v tlaku 

fm [MPa] 

Hloubka 

vrtu d 

[mm] 

Pevnost 

v tlaku 

fm [MPa] 

Hloubka 

vrtu d 

[mm] 

Pevnost 

v tlaku 

fm [MPa] 

Hloubka 

vrtu d 

[mm] 

Pevnost 

v tlaku 

fm [MPa] 

18 5,2 28 2,8 38 1,8 48 1,3 

19 4,9 29 2,7 39 1,8 49 1,3 

20 4,5 30 2,6 40 1,7 50 1,3 

21 4,2 31 2,5 41 1,7 51 1,2 

22 4 32 2,3 42 1,6 52 1,2 

23 3,7 33 2,3 43 0,16 53 1,2 

24 3,5 34 2,2 44 1,5 54 1,1 

25 3,3 35 2,1 45 1,5 55 1,1 

26 3,1 36 2 46 1,4 56 1,1 

27 3 37 1,9 47 1,4 57 1,1 

      58 1 

 

 


