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Abstrakt  

Hlavním cílem této diplomové práce je pasportizace stavebně technického stavu vybraného 

objektu měšťanského domu v Havlíčkově Brodě. Především ověřit, zakreslit a zhodnotit stav 

daného domu a navrhnout případná řešení. Dalším postupem je zaměřit, zakreslit stávající 

stav a navrhnout modernizaci objektu se zachováním vnějšího rázu objektu. Součástí návrhu 

je dispoziční a konstrukční řešení stavby. Úpravy dispoziční řešení stavby kladou důraz 

především na funkčnost stavby a jejího provozu. Dále se snažím v tomto návrhu poukázat na 

stavebně technický stav objektu a najít případná řešení problému. 

Součástí diplomové práce bude rozpočet vad a poruch, který vyčíslí náklady na rekonstrukci 

objektu. Dalším cílem diplomové práce je navrhnout možnou modernizaci objektu. 

 

Abstract  

The objective of this thesis is passportisation of the construction and technical condition of 

s of a townhouse in Havlíčkův Brod. Primarily to proof, draw and assess the condition of this 

townhouse suggest some appropriate solution. The next step is to aim, draw and design the 

building modernization while preserving its external character. The building layout and 

construction is part of the project. The layout places emphasis mainly on the building 

functionality and operation. Another aim of this project is to point out the construction and 

technical condition of the building and to find possible solutions to the problem. 

The thesis includes also a budget which puts a monetary value on the costs of the building 

reconstruction. The partial aim of this thesis is to propose possible modernization.  
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porucha, rozpočet, návrh modernizace. 
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ÚVOD 

Na úvod této diplomové práce, bych ráda nejprve vysvětlila, co je to vlastně 

pasportizace a pasport stavby. Různé materiály udávají rozdílné definice a výklady těchto 

slov. Ve zkratce se dá říci, že pasportizace slouží ke zjištění a zdokumentování technického 

stavu stávajících stavebních objektů v případech, kdy lze například v jejich blízkosti 

předpokládat možné změny vyvolané dalšími stavebními postupy, vnějšími vlivy nebo 

činnostmi, které jsou v dané lokalitě připravovány nebo realizovány. 

 Výsledkem pasportizace je pasport, něco jako průvodní list či karta, která vypovídá 

  o způsobu využití stavby, architektuře stavby, dokladu o vybavenosti a stavu daného objektu 

a poskytuje informace o technických parametrech stavby.  Pasportizací zjišťujeme například 

vady a poruchy stavby, míru opotřebení stavebních konstrukcí či jednotlivých prvků stavby. 

Samotná pasportizace by neměla zachycovat pouze stávající stav objektu, ale měla by také 

zachytit příčiny vzniku daných vad a poruch a jejich souvislosti a vliv na celkový stavebně 

technický stav stavby. Dané poruchy a vady budu dále rozebírat v diplomové práci. 

Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování pasportizace stavby měšťanského 

domu v Havlíčkově Brodě. Jako hlavní vstupní podklady pro vypracování byly: ohledání na 

místě samém vytvoření projektové dokumentace, konzultace jednání na památkovém               

a stavebním úřadě pečlivé zmapování všech druhů a odlišností pasportizací, pro které se 

pasportizace stavebních objektů zpracovávají. Provedení návrhu nutných stavebních oprav     

a návrh celkové modernizace rodinného domu s ohledem na historický ráz objektu. Na závěr 

práce zhotovení položkového rozpočtu nákladů oprav zjištěných vad a poruch na daném 

rodinném domu.  

Dále se také v diplomové práci budu věnovat modernizaci, kde před samotným 

návrhem muselo být vše je projednáno památkovém ústavu, součástí této práce je i projektová 

část modernizace a zamýšlení nad financemi které budou potřeba vyložit pro tuto 

modernizaci. 
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1  NÁZVOSLOVÍ 

V této kapitole je vytvořen souhrn terminologie a jednotlivých pojmů, se kterými se 

budu zabývat v této diplomové práci. Jednotlivé definice jsou převzaté z příslušných ČSN, 

slovníku pojmů ve výstavbě apod. 

Adaptace 

Rozumíme tím takové stavební úpravy, jimiž se mění původní účel objektu nebo jeho 

části. Například z původní prodejny (jednoty) se vybudují nové byty nebo se změní celkový 

účel objektu. Adaptací dotčené konstrukce se buď vybourají, nebo upravují. Adaptace 

odstraňuje především morální opotřebení objektu vyžadující dispoziční a konstrukční zásahy, 

které umožňují změnu funkční náplně objektu. Adaptací muže být také úprava, přestavba       

a dostavba starší budovy při zachování její podstaty.(10, s. 2) 

Asanace 

Soubor vedoucí ke zlepšení či ozdravení věci. Ozdravění, resp. zlepšení stavu objektů, 

materiálů, krajiny nebo i celých urbanistických celků. Jde o termín označující nejen celkovou 

chtěnou, realizovanou či jen plánovanou změnu, ale i jednotlivé zásahy či opatření, které 

odstraňují technické, zdravotní, bezpečnostní, dopravní a estetické závady, nevhodné či 

nepohodlné doplňky (např. náletové dřeviny), přístavby i celé stavby. A tedy může mít           

v krajním případě i podobu demolice jednotlivých objektů nebo i podobu velkoplošné 

demolice v určitých územích spojené s následnou výstavbou. (7, str. 6) 

U objektu pozemních staveb se asanací rozumí odstranění zjištěných vad a poruch 

například u omítek, zdiva, střech. V případě starších městských obytných bloků jde                

o odstranění všech nevhodných a nehodnotných objektů za účelem většího proslunění             

a provětrání. 

Demolice  

Je odstranění nepotřebných nebo překážejících objektů nebo určitých jejich částí. 

Demolice je opak ke konstrukci, jedná se tedy o bourání budov a jiných staveb. Pro domy 

vysoké jen dvě nebo tři podlaží je demolice snadným procesem. Stavba je jednoduše zbourána 

bagrem nebo buldozerem. (10, str. 2) 
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Modernizace 

Je přizpůsobení potřebám a požadavkům investora. Jsou to takové úpravy, kterými se 

ze zastaralého objektu stává stavba splňující současné požadavky. Jak na funkci, tak i na 

vybavení případně na vzhled objektu. Obvykle bývá spojována s rekonstrukcí. Modernizace 

představuje stavební zásahy, které odstraňují morální opotřebení staveb, při kterých se nemění 

hmotová a prostorová skladba a účel stavby. 

Při modernizaci se používají nová technická, technologická a materiálová řešení, která 

se velice často kombinují pro nejlepší výsledek.(7, str. 89) 

Nemovitá věc 

Nemovité věci (dříve nazývané nemovitosti) jsou pozemky a podzemní stavby se 

samostatným účelovým určením. Dále také věcná práva k nim a práva, která za nemovité věci 

prohlásí zákon. Pokud jiný právní předpis stanoví, že určitá věc není součástí pozemku, a není 

možné takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. 

(12, §498) 

Oprava 

Opravou se odstraňují částečná fyzická opotřebení nebo poškození, odstraňují se 

poruchy konstrukčních prvků, funkční, vzhledové a bezpečnostní nedostatky. Uvedením do 

provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních 

materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. 

Generální oprava znamená obnovení výrobku nebo stavby, popř. technologické nebo 

stavební částis tavby tak, aby prvky krátkodobé životnosti stavby, jejichž životnost byla 

vyčerpána, byly nahrazeny obdobnými novými prvky. Oprava bývá spojena s modernizací.  

(6, str. 96) 

Porucha stavební konstrukce 

Souhrn procesů narušující únosnost, použitelnost, nebo trvanlivost objektu. Změna 

konstrukce proti původnímu stavu, vyvolaná zatěžujícími účinky a vlivy ve stádiu realizace    

a užívání, která zhoršuje její spolehlivost, případně snižuje její bezpečnost, předpokládanou 

ekonomickou životnost, užitnou jakost apod. Porucha stavební konstrukce má technické 

důsledky.(7, str. 110) 
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Regenerace 

Je souhrn stavebních prací, které nevedou pouze ke konzervaci stavu objektu, ale 

usilují o obnovení a modernizaci. Termín pochází z latinského „regenerace“ znovu zrodit, 

obrodit. Obnovení původního stavu. Ve výstavbě se jedná o zásah do stavebního fondu.       

(7, str. 120) 

Rekonstrukce 

Je jeden ze způsobů obnovení objektu, při kterém se často doplňují chybějící části 

v krajním případě i celý objekt, a to v dochování jeho původního vzhledu.  Může to být také 

provedení takových stavebních prací na stavbě, kterými se docílí obnovení funkčnosti alespoň 

v rozsahu, pro který byla postavena.(10, str. 3) 

Renovace 

Úplná obnova poškozené, zchátralé stavby do původního stavu. Na renovovaných 

stavebních památkách byla obnova často připomenuta nápisem RENOVATUM (obnoveno)   

s připojeným letopočtem.(7, str. 122) 

Rodinný dům 

Pojem rodinný dům je uveden ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. "Je dům, ve kterém více 

než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto 

účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní          

a jedno podzemní podlaží a podkroví. " (13, §2) 

Rozpočet 

Finanční plán, který stanoví předpokládané příjmy a výdaje v příštím období. V 

oceňování stavebních prací podle projektové dokumentace sestavený výkaz výměr, oceněný 

příslušnými cenami, podrobný rozpočet, propočet pomocí agregovaných položek nebo 

technicko-hospodářských ukazatelů, vždy však včetně přirážek (např. režijních a jiných 

nákladů), které jsou nedílnou součástí ceny stavebních prací. Ve smlouvě o dílo uzavřené 

podle obchodního i podle občanského zákoníku může být sjednána cena podle rozpočtu.      

(5, str. 9) 

Obecně účelově provedený propočet (výpočet), sloužící ke stanovení, resp. zjištění 

nákladů, přínosu, zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny na výrobek, práci nebo službu.    

V podnikové praxi bývá kalkulace uspořádána podle kalkulačního vzorce podle daných 
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pravidel. Ve výstavbě lze pojem kalkulace ztotožnit s pojmem rozpočet, který se vztahuje      

k projektu, k projektové dokumentaci, ke stavbě, popř. k jejich částem.(7, str. 123) 

Sanace 

Ozdravění, zlepšení hygienických a životních podmínek stavby. Zahrnuje nejrůznější 

procesy zásahů do dokončené stavby. Sanace se převážně používá u betonových konstrukcí     

a podobných materiálů. (9, str. 7) 

Stavební konstrukce 

Technicky kompaktní část stavebního díla. Technologicky obvykle předepsaným 

způsobem spojená a funkčně spolupůsobící s jeho ostatními částmi, plnicí komplexní 

výslednou funkci, resp. více dílčích funkcí souběžně (např. nosnou, rozdělovací, tepelně nebo 

zvukově izolační, hydroizolační, hygienickou, estetickou apod.), jejichž dokonalé splnění se 

pro daný účel stavebního díla požaduje.(6, str. 43) 

Členění stavebních konstrukcí je dle různých hledisek, zda konstrukce je hlavní nebo 

pomocná, nosná či dělící. Členění může být jak konstrukční tak materiálové.(7, str. 110) 

Stavba 

Pojem stavba je vymezen ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. "Stavbou se rozumí 

veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich 

stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel 

využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu 

jejích trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu." (11, §2) Stavbou 

se tedy rozumí konkrétní stavební objekt, který vznikl stavební činností. 

Údržba stavby 

Práce, kterými se zabezpečuje dobrý stavební stav stavby tak, aby nedocházelo ke 

znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.(7, str. 148) 

 Údržba je řada opatření, prováděných na objektu tak, aby po dobu své životnosti 

mohla stavba plnit všechny své funkce. Například sem patří: provozní údržba objektu, 

natírání, výmalby, výměny částí objektů jednotlivých prvků například oken (klika, rozbité 

sklo).(10, str. 4) 
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Vada konstrukce 

Je to chyba, často na objektu nebo jeho části, která je způsobena například chybným 

návrhem nebo nevhodným nebo špatným zhotovením, které může v průběhu času ovlivnit 

funkčnost konstrukce. Jedná se o stav, který není změnou proti původnímu stavu. (10, str. 4) 

 Vady objektu lze rozdělovat do kategorií, kterým se budu věnovat v dalších 

kapitolách diplomové práce. 

Nedostatek konstrukce, předmětu (např. určitého prvku) způsobený chybným 

návrhem, nevhodným či nedokonalým provedením, který může ovlivnit funkční způsobilost 

konstrukce, předmětu. Jedná se o stav, který není změnou proti původnímu stavu. Může 

vyplynout z přehodnocení stavby, konstrukce nebo prvku podle, v současnosti, platných 

předpisů a norem. Konstrukce, předmět s vadou pak nemá vlastnosti vymíněné nebo obvyklé. 

(7, str. 153) 

Závada 

Stav určité části zařízení, který není změnou proti původnímu stavu, ale vznikl 

nevhodným či nedokonalým provedením, nebo vyplývá z přehodnocení stavby, konstrukce 

nebo prvku podle, v současnosti, platných předpisů a norem.(7, str. 170) 

2  PASPORTY A PASPORTIZACE STAVEB 

Proces pasportizace, tedy proces sběru informací a tvorba pasportů, je jednou ze 

základních činností při správě majetku. Pasportizace a pasporty jsou důležitý nástroj pro 

evidování stavebně technického stavu objektů a slouží jako podklad pro plánování dalších 

procesů, prodlužující životnost a hlavně užitek daných staveb. 

Pro majitele i správce nemovitosti je to jeden z nejdůležitějších nástrojů při získávání 

informací o nemovitosti při řešení údržby, obnovy, modernizace nebo při získávání informací 

o vybavení a výměrách. (3, str. 87) 

Základní náplní pasportizace je: 

• místní šetření s podrobnou prohlídkou objektů, 

• vizuální kontrola všech částí objektu se záznamem jeho stavebně technického 

stavu, dokumentací stávajících parametrů, aktuálních poruch a místních 

podmínek, 
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• pořízení zápisů a protokolů pasportizace, zpracování fotodokumentace, 

vyhotovení zjednodušené technické dokumentace stavebního objektu ve formě 

zprávy z prohlídky objektu včetně protokolů a obrazové dokumentace. 

2.1 VYUŽITÍ PASPORTIZACE P ŘI SPRÁVĚ MAJETKU 

Pasportizace zůstává jedním ze základních nástrojů finančního plánování obnovy        

a údržby budov, sloužícím zejména k: 

• ekonomické bilanci a rentabilitě objektu, 

• požadavkům na investice a opravy, 

• plánování a optimalizaci vynaložených nákladů na údržbu a obnovu, 

• zpracování energetického průkazu budovy, 

• komplexnímu hodnocení kvality budov v rámci životního cyklu, 

• hodnocení nákladů životního cyklu budov. (23) 

2.2 DALŠÍ VYUŽITÍ PASPORTIZACE 

Pasport lze používat také pro znalecké posudky o vlivu stavební činnosti na 

pasportizovaný objekt. Jako podklad pro časové následná místní šetření, nebo také lze použít 

pro případné kontrolování a sledování daného stavebního díla. Na základě výsledků 

provedené pasportizace je možné sledovat například při umístění sádrových terčů na trhliny 

jejich pohyb. Takto lze získat přehled o tom, které trhliny jsou pasivní a které aktivní. Na 

základě těchto zjištění a výsledků je možné předpokládat závažnost statických problémů 

stavby. 

2.3 ROZDĚLENÍ PASPORTŮ 

Základní druhy pasportů: 

• Prostorový pasport, 

• Stavební pasport, 

• Technický pasport, 

• Technologický pasport. (23) 
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2.3.1 Prostorový pasport 

Prostorový pasport představuje soubor grafických a popisných údajů o venkovních 

plochách, přilehlých a stavebních objektech. Jednoznačná prostorová identifikace údajů          

a informací je nezbytně nutná pro řádné využívání a provozování informačních systémů, pro 

kterou byla stanovena „Standardem státního informačního systému k územní identifikaci“. 

Tato identifikace byla schválena usnesením vlády ČR č. 448/1993. Tento standard 

zabezpečuje jednotnou prostorovou identifikaci v informačních systémech, zejména však 

vymezuje Soustavu standardních prvků prostorové identifikace. (23) 

2.3.2 Stavební pasport 

Velice detailně popisuje budovu z hlediska konstrukčního, vnitřního uspořádání           

a jednotlivých ploch objektu. Zaměřuje se na vodorovné, svislé, šikmé i střešní konstrukce, 

otvory ve stavebních konstrukcích a řeší veškeré konstrukční prvky daného objektu. Takzvaně 

od základů až po komín. (23) 

Tímto pasportem, tedy stavebně-technickým popisem stavby se budu zabývat ve své 

diplomové práci. 

2.3.3 Technický pasport 

Slouží především k popisu majetku z technicky evidenčního hlediska až do úrovně 

jednotlivých místností, veškerá technická zařízení budov a ostatní movitý majetek a zařízení, 

které k danému objektu náleží. (23) U každého zařízení jsou evidovány základní údaje            

o vlastním zařízení, výrobci, servisu, záruce.  

2.4 ROZDĚLENÍ PASPORTŮ DLE PODROBNOSTI 

2.4.1 Zjednodušený pasport 

Je takový pasport, který obsahuje půdorysy se zakreslením zařizovacích předmětů, 

číslování místností, výkazy plošných výměr a průvodní list se základními stavebně – 

technickými údaji. 

2.4.2 Střední pasport 

 Je pasport, který obsahuje veškeré půdorysy, svislé řezy a pohledy se zakreslením 

zařizovacích předmětů a viditelných rozvodů technického vybavení objektu, technickou 
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situaci objektu v měřítku 1:500 se zakreslením připojení na inženýrské sítě, výkazy plošných 

výměr místností, a dále technickou zprávu s popisem konstrukcí, rozvodů TZB a celkového 

vyhodnocení jejich stavu. 

2.4.3 Úplný pasport 

Většinou bývá proveden v rozsahu středního pasportu, doplněného o druhy a plošné 

výměry povrchů včetně podlah jednotlivých místností. V dokumentaci jsou rozlišeny 

konstrukční prvky. 

3  ŽIVOTNOST STAVEB 

Postupem času každý objekt morálně i fyzicky stárne. Doba stárnutí však není u všech 

staveb stejná. Životnost staveb je velmi důležitá veličina také z důvodů v kontextu 

s oceňováním dané nemovitosti. Životností stavby rozumíme dobu, po kterou objekt má 

schopnost plnit požadované funkce a sloužit svému účelu. Tedy dobu od vzniku stavby do 

jejího zchátrání.(2, str. 10)  

3.1 FUNKČNÍ  DÍLY STAVEB 

Jednotlivé funkční díly se podílí na funkci stavebního objektu po předpokládanou 

dobu, která je odvislá od mnoha faktorů, jako je projekt stavby, intenzity využití a údržby. 

Rozhodující je návrhová životnost nosné konstrukce, bez které nemají ostatní funkční díly své 

opodstatnění. Návrhová životnost je definována jako předpokládaná doba, po kterou má být 

nosná konstrukce užívána pro zamýšlený účel při běžné údržbě bez podstatné stavební 

úpravy. (8, str. 64) Návrhová životnost je doporučena rozdílně pro jednotlivé typy konstrukcí 

v původní ČSN 73 0031 a nově zavedené ČSN P ENV 1991 – 1.  
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Tab. č. 1 –Návrhová životnost pro různé typy konstrukcí dle daných ČSN (15,16). 

Typ konstrukce ČSN 73 0031 ČSN P ENV 1991-1 

Běžné konstrukce – souhrnně 50 roků 

Bytové občanské 100 roků – 

Výrobní 60 roků – 

Zemědělské 50 roků – 

Monumentální a inž. Stavby – souhrnně 100 roků 

Mosty, komunikace 100 roků – 

Vyměnitelné konstrukční části – 25 roků 

Výslovně je však uvedeno, že předpokládaná životnost nemůže být interpretována 

jako záruka daná výrobcem. Obecně lze také říct, že není dostatek podkladů pro posuzování 

trvanlivosti, jedné z ekonomicky významných vlastností staveb. 

Tab. č. 2 – Znázornění předpokládaných životností stavby a výrobků.(8)  

Předpokládaná životnost (roky) Předpokládaná životnost stavebních výrobků (roky) 

Kategorie Roky Kategorie 

Opravitelné nebo 

snadno vyměnitelné 

Méně snadno 

opravitelné nebo 

vyměnitelné 

Plná životnost 

stavby 

** 

Krátká 10 10* 10 10 

Střední 25 10* 25 25 

Normální 50 10* 25 50 

Dlouhá 100 10* 25 100 

* Ve výjimečných případech, například u některých opravených výrobků, se mlže počátat s životností 3 

  nebo 6let. 

** Výrobky nejsou opravitelné nebo hospodárně vyměnitelné. 
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3.2 ZÁKLADNÍ KATEGORIE ŽIVOTNOSTÍ 

Životnost staveb je v kontextu oceňování nemovitostí (staveb) důležitou veličinou.     

S životností je velmi úzce spojeno opotřebení konkrétní stavby, které má výrazný vliv na 

finální stanovení hodnoty. (26) 

3.2.1 Životnost technická 

Jde o dobu od vzniku stavby, až po její zchátrání, kdy již stavbu nelze bezpečně 

užívat. Obvykle převyšuje ekonomickou životnost. 

Z hlediska životnosti můžeme stavbu rozdělit do tří etap: 

Doba výstavby – měla by být co nejkratší. 

Doba užívání – v této etapě dochází k fyzickým změnám, jednotlivé sedání 

konstrukce a celkové stárnutí konstrukcí. V případě že neprobíhá údržba a menší opravy, 

dochází k degradaci materiálu a doba životnosti by se rovnala životnosti materiálů použitých 

na stavbě. 

Doba havarijního stavu - konečná etapa stavby by měla být také co nejkratší, protože 

bourat ještě dobré materiály není vhodné.  

3.2.2 Ekonomická životnost 

Ekonomická životnost stavby trvá, pokud je z hlediska ekonomické efektivnosti 

výhodné stavbu provozovat. Jakmile přestane být provoz stavby rentabilní, hledá se pro 

stavbu jiné využití. Když se nenalezne efektivní využití stavby, končí její ekonomická 

životnost.(26)    
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Obr. č. 1 – Znázornění ekonomické životnosti (26) 

Kritický bod na obrázku znamená, že objekt už nepřináší žádné výnosy, tudíž je 

neekonomické jej provozovat. 

3.2.3 Morální životnost 

Doba, kterou počítáme od vzniku stavby do okamžiku zastarání stavby – dispoziční 

řešení, styl, standardy a technologie, změny trhu, rozvoj území apod. 

Morální opotřebení stavby je ztráta hodnoty stavby vlivem postupujícího technického 

pokroku, změny životního stylu uživatelů. (4, str. 87) 

3.2.4 Právní životnost 

Doba, od vzniku nemovité věci, tedy od kolaudačního souhlasu, až po zánik, tedy do 

okamžiku rozhodnutí o odstranění stavby. (4, str. 87) 

3.3 STÁŘÍ STAVBY 

„Stářím stavby je počet let, který uplynul od roku, v němž nabylo právní moci 

kolaudační rozhodnutí, do roku, ke kterému se ocenění provádí; v případech, kdy došlo k 

užívání stavby dříve, počítá se její stáří od roku, v němž se prokazatelně započalo s užíváním 

stavby; nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se od roku zjištěného z jiného dokladu, a není-
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li k dispozici ani ten, určí se odhadem.“ [14, §2] Celková životnost stavby se rozumí jako 

součet stáří stavby a doby dalšího trvání stavby.  

3.4 OPOTŘEBENÍ STAVEB 

Opotřebení v podstatě vyjadřuje stupeň degradace stavby. Nejčastěji se udává             

v procentech z hodnoty nové stavby (nová stavba má nulové opotřebení). Jsou užívány i jiné 

pojmy - znehodnocení, ve starší literatuře sešlost stavby, termín amortizace; který je třeba 

odlišit od amortizace účetní, odpisy ap. Pro vyjádření opotřebení jsou podstatné i další pojmy. 

Stavbu můžeme rozdělit na jednotlivé prvky, konstrukce, dle jejich délky životností na 

dvě skupiny, na prvky dlouhodobé životnosti, do které patří základy, zdivo, stropy, schody, 

krov, střecha apod. Dále na prvky krátkodobé životnosti, což jsou prvky ostatní.  

U prvků dlouhodobé životnosti se nepředpokládá výměna po dobu trvání stavby          

a u prvků s krátkodobou životností se naopak předpokládá, že dojde k jedné nebo                    

i vícenásobné výměně po dobu trvání stavby. (1, s. 159) 

Skutečná životnost se zjišťuje pomocí podrobných analýz v závislosti na charakteru 

údržby. Opotřebení se obvykle udává v % z hodnoty nové stavby. 

3.4.1 Druhy opotřebení 

Fyzické opotřebení - vlivem degradačních procesů konstrukční části stavby ztrácí svou 

    kvalitu 

Morální opotřebení - vzhledem k vývoji nových trendů, materiálů a inovací dochází     

    k zastarávání stavby 

3.4.2 Druhy výpočtových metod opotřebení 

Opotřebení lze stanovit pomocí několika výpočtových metod, které dělíme na: 

• Metody  klasické -  Lineární, Kusýnova metoda, Metoda Kusýn – 

Röttingerova, Metoda kvadratická, Metoda semikvadratická, Metoda lineární 

se zbytkem, atd. 

• Metody analytické  - Dle oceňovacího předpisu, Kolodzejova logaritmická 

metoda, Kosova analytická metoda, atd. 
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 Nebo dle jiného rozdělení na 

• Lineární metoda (lineární průběh opotřebení po dobu životnosti, bez 

rekonstrukcí s běžnou průměrnou údržbou) 

• Nelineární metody (kvadratická, semikvadratická, tyto metody lépe zobrazují 

skutečný průběh opotřebení) 

• Analytická metoda (jedna z nejpřesnějších, ale zároveň nejpracnější metoda, 

opotřebení se určuje pro jednotlivé prvky konstrukce stavby, použití                 

u nedokončených staveb, staveb ve špatném stavu, rekonstrukcí). (24) 

4  PORUCHY STAVEB 

Za poruchu stavebního prvku, konstrukce nebo celého objektu bereme každou změnu 

oproti původnímu stavu, která snižuje kvalitu užitných vlastností včetně bezpečnosti, zhoršuje 

vzhled nebo snižuje životnost. (2, str. 13) 

4.1 SKUPINA Č.1 – BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ 

Objekt je po stavebně-technické stránce v dobrém stavu, maximálně se vyskytují první 

známky poruch, vlasové trhliny do 1 mm u stěn a do 0,5 mm u vodorovných konstrukcí, 

hlavně v místě střetu stropní a stěnové konstrukce. Většinou jde pouze o optickou závadu. 

Nejedná se zde o snížení užitné hodnoty ani o snížení bezpečnosti stavby. (2, str. 13) 

4.2 SKUPINA Č.2 – ZÁVADY 

Porušení už je zřetelnější, ale objekt je stále v pořádku, vznikají trhliny stěn do 3 mm, 

které ale nemají statickou závažnost (trhliny v nenosných konstrukcích). (2, str. 13) 

4.3 SKUPINA Č.3 – NEVÝZNAMNÉ PORUCHY 

Vznikají trhliny v příčkách, v nosných stěnách se objevují trhliny 3-5 mm, nesmí být 

ale ohrožena statika objektu. Stavební konstrukce může být nadměrně zavlhnutá, vlivem 

zatékání, odpadá omítka, dřevěné nosné konstrukce jsou napadeny dřevokaznými houbami 

nebo dřevokazným hmyzem. (2, str. 14) 
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4.4 SKUPINA Č.4 – VÝZNAMNÉ PORUCHY 

Nebezpečné poruchy, trhliny se objevují v nosných částech zdiva, jsou větší než           

5 mm, ohrožují statickou funkci konstrukce. Dále vznikají trhliny v základech, poklesy 

základů, čímž hrozí destrukce objektu. Je nutné zabezpečení objektu. Celkové ohrožení 

objektu. (2, str. 14) 

4.5 SKUPINA Č.5 – HAVARIJNÍ PORUCHY 

Vážně je ohrožena spolehlivost stavby a bezpečnost jejího užívání. Nastává destrukce 

objektu, zničení stavby nebo nosných prvků. (2, str. 14) 

5  MEZNÍ STAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

Mezní stav, je takový stav objektu, ve kterém musí být je další využití přerušeno         

z důvodu neodstranitelného porušení bezpečnostních požadavků, nebo neodstranitelné 

překročení předepsaných mezí stanovenými parametry. Další možné stavy, které mohou 

nastat, jsou neodstranitelné snížení efektivnosti provozu pod přípustnou hodnotu anebo 

nutnost provedení generální opravy. (27) 

5.1 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI 

Má nejvyšší míru závažnosti. Jde o situace, kdy je ohrožena bezpečnost lidí – havárie: 

   • Úplné nebo částečné zřícení  

  • Porušení celistvosti prvků (zlomení, přetržení)  

  • Ztráta stability jako celku (překlopení opěrné zdi, sesuv objektu) 

Aby se na přijatelnou míru snížila pravděpodobnost překročení mezního stavu 

únosnosti již při návrhu, tj. pravděpodobnost zřícení nebo porušení nosné konstrukce, užije se 

dvojího opatření:  

• do výpočtu se zavádějí vyšší hodnoty zatížení, než jsou maximální   

  hodnoty. 

• pevnost materiálu se naopak snižuje – z garantovaných nominálních hodnot. 

Tyto dané úpravy se provádějí pomocí dílčích součinitelů spolehlivosti  γ ≥1 (27) 
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5.2 MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI 

Slouží jako posudek vzniku nadměrných deformací (např. průhyb, protažení) nebo 

nepřijatelných vibrací a jiných dynamických stavů konstrukce. Velikost přetvoření se 

posuzuje na účinky charakteristického zatížení.  

U dřeva a betonu se při výpočtu přetvoření projeví i časový účinek:  

• beton – dotvarování, smršťování 

 • dřevo – doba působení zatížení  

Povolené (mezní, limitní) průhyby jsou vyjádřeny zlomkem, ve kterém hraje hlavní 

roli rozpětí daného prvku a o jaký prvek se jedná (průvlak, stropnice). (27) 

6  PROJEVY PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

V této kapitole se budu věnovat rozdílným projevům poruch, které se mohou 

vyskytnout na stavebních objektech. 

6.1 NADMĚRNÝMI DEFORMACEMI 

Tyto projevy jsou například v důsledku přetížení určitých konstrukcí nebo deformací 

vzniklou změnou v určitém materiálu, k tomu dochází především u dotvarování betonu, zdiva. 

6.2 TRHLINAMI V KONSTRUKCÍCH 

Tento projev je především v důsledku nerovnoměrného sedání stavby jako celého 

objektu nebo jeho části například jenom základů, přetížení některé z použitých konstrukcí, 

objemovým změnám, změnám v podloží objektu, seizmických a jiných dynamických projevů. 

6.3 NADMĚRNOU VLHKOSTÍ KONSTRUKCE 

Následkem této poruchy bývají především vzniky výkvětů na omítce, hniloby, plísně    

a dalších projevů degradace materiálů. Vznik mokrých „map“ v různých částech, ve většině 

případů se především projevují na omítce. 

6.4 KOROZÍ MATERIÁLU 

Dochází ke styku vody s materiálem, na kterém dochází ke korozi, tedy především 

koroze kovů, koroze betonu, koroze kamene. Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů 
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či nekovových organických i anorganických materiálů (např. hornin či plastů) vlivem 

chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím. Může probíhat v plynech,        

v kapalinách, ale i v zeminách či různých chemických látkách, které jsou s materiálem          

ve styku. Toto rozrušování se může projevovat rozdílně; od změny vzhledu až po úplný 

rozpad celistvosti. (2, str. 14) 

6.5 DEGRADACE OD BIOLOGICKÝCH A ŽIVO ČIŠNÝCH ŠKŮDCŮ 

Do této kategorie patří především napadení konstrukčních prvků dřevokaznými 

houbami nebo dřevokazným hmyzem.  

7  NADMĚRNÉ DEFORMACE A TRHLINY 

Trhlina je nápadným, viditelným a neomylným znamením porušení konstrukce 

zpravidla v důsledku nadměrných deformací, kdy napětí překročilo mez pevnosti materiálu. 

Není možné se pouštět do oprav nebo do sanace, dokud se nezjistí příčina vzniku a neurčí se 

její bezpečnost či nebezpečnost. (2, str. 15) 

7.1 ROZDĚLENÍ TRHLIN DLE ZÁVAŽNOSTI 

7.1.1 Trhliny nesnižující statickou bezpečnost 

Tyto trhliny neohrožují stavbu, ale jde především o estetiku objektu. Jsou to především 

povrchové trhlinky v omítkách, nátěrech nebo trhlinky v podružných konstrukcích. Tyto 

trhliny zároveň umožňují vnikání vody do dané konstrukce a urychlují tak zároveň degeneraci 

konstrukce. (10, str. 108) 

Jsou to především trhliny v omítkových vrstvách, především jde o trhlinky vzniklé 

smršťováním malty. Jejich příčinu lze nejčastěji hledat ve špatné technologii – velké  

množství vody, nevhodná malta, příliš rychlé vysušováni od slunce v letních měsících. 

7.1.2 Trhliny staticky závažné 

Jsou takové trhliny, které snižují statickou spolehlivost konstrukce. Především jsou to 

trhliny v hlavních nosných konstrukcích, ve styčných spárách klenby, ale také na podružných 

konstrukcích. Pokud tyto trhliny mění časem svojí šířku tzn. jsou v pohybu nazývají se také 

trhlinami aktivními. (2, str. 15) 
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7.1.3 Trhliny havarijní 

Existence těchto trhlin mají za následek vážné ohrožení statické spolehlivosti nosných 

konstrukcí. V těchto případech je dobré vyklidit objekt a provést komplexní rekonstrukci pro 

zajištění požadované bezpečnosti. Trhliny v těchto případech zpravidla procházejí celou 

konstrukcí. Trhliny jsou aktivní a jejich rozměr se zvětšuje. Je třeba je pravidelně kontrolovat 

například pomocí měřítka trhlin. (10, str. 109) 

 

Obr. č. 2 –Měřítko trhlin (17) 

7.2 VYŠETŘOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU TRHLIN 

Při zjišťování příčin vniku trhlin je třeba nejprve zjistit průběh trhlin, jejich šířku 

pomocí výše zmiňovaného měřítka a stáří trhliny. Stará trhlina bývá zaprášená, nová je na 

lomu čistá. Často se jedná o trhliny, které jsou velmi staré, mnohdy vznikly brzo po realizaci 

objektu, například při sedání základové půdy nebo při dotváření vlastní nosné konstrukce. 

Posupně dochází ke konsolidaci základové půdy i ke zmenšování rychlosti dotvarování           

a k úplné stabilizaci, poté jsou již deformační pohyby ukončeny a trhliny se dále nezvětšují, 

tyto trhliny nazýváme pasivními. (2, str. 15) 

Zjištění aktivních trhlin je nejdůležitější informací, která je nutná pro správné určení 

postupu sanace. Pohyby v trhlině se dají určit přesně pomocí různých mikrometrických 

snímačů, nebo přibližně pomocí sádrových indikačních pásků (terčů). 
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Obr. č. 3 – Digitální úchylkoměr (22)  Obr. č. 4 – Indikační pásky (2) 

             

 

Obr. č. 5– Příložný tenzometr + pohledy, invarový etalon a příslušenství. (22) 

Sádrové identifikační pásky a terče umisťujeme přímo na trhlinu a označíme na ní 

datum osazení pásku. Když se identifikační pásek nebo terč poruší, znamená to, že se trhlina 

pohybuje. Na čisté trhlině v pásku či terči lze změřit zvětšení oproti původní trhlině od data 

vyznačeného na pásku nebo terči. Současně lze zjistit i směr posunu. Pokud dojde k porušení 

pásku nebo terče mikrotrhlinou lze to hodnotit tak, že se jedná o cyklické objemové změny      

v trhlině. K tomu aby se dalo určit, zda je konstrukce stabilizovaná nebo ne je potřeba delší 

sledování, nejlépe období zahrnující podzimní, zimní a jarní měsíce. (2, str. 16) 
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7.3 TRHLINY V CIHELNÝCH ZDECH 

Vznikají nejčastěji z důvodu nerovnoměrného sedání, nebo špatně provedeného 

základu. Kolmice vedené k průběhu trhliny zpravidla ukazuje na stranu, kde dochází 

k poklesu základů. Jde-li o klesání základů pozvolně, trhliny jsou obvykle schodovité (fáze 2). 

Trhliny jsou nejčastěji na jedné straně širší a postupně se zužují. Obecně lze říci, že 

tam kde je trhlina nejširší, tam vzniká, a kam se zužuje, tam míří. Poloha a směr trhliny záleží 

na pevnosti jednotlivých složek zdiva. Směry trhlin můžou být svislé, vodorovné                     

a diagonální. (2, str. 19) 

 

Obr. č. 6 – Fáze porušení zdiva (2) 

7.4 DĚLENÍ TRHLIN Z HLEDISKA POHYBU 

Aktivní trhliny 

Tyto trhliny jsou živé nebo pohyblivé, neustále se dále rozšiřují nebo rozrůstají, 

upozorňují na vážnější stavební poruchy objektu. 

Pasivní trhliny 

Tyto trhliny jsou většinou stabilizované, ustálené a dále se nerozšiřují. 



32 

 

7.5 DĚLENÍ TRHLIN PODLE SM ĚRU VNITŘNÍHO NAPĚTÍ 

Podle směru vnitřního napětí v materiálu konstrukce, mohou v zásadě vznikat pouze 

tři druhy trhlin, které lze rozeznat dle typického vzhledu nebo okrajů trhliny. 

• Tahové trhliny 

Tato trhlina má ostře ohraničené okraje a jsou hladké, rozvírá se nejvíce uprostřed své 

délky. Při podrobnějším ohledání při poklepu okolí trhliny vydává zvuk. Tyto trhliny vznikají 

tím, že je překročena většinou pevnost v tahu. Vzniká takzvané oddálení. (10, str. 108) 

 

  Obr. č. 7 – Trhlina tahová (10) 

• Tlakové trhliny  

Vzniklé především překročením pevnosti v tlaku, silami směřujícím kolmo k nim –    

ve směru trajektorie tlakových trhlin. Liší se od trhlin tahových tím, že jejich okraje bývají 

rozdrcené a vlastní materiál v okolí trhliny je značně zvrásněný či vyboulený. Okolí kolem 

tlakové trhliny při poklepu vydává dutý zvuk. Při těchto trhlinách dochází k drcení                  

a odpadávání materiálu. (10, str. 108)  

 

 

 

 

   

                    Obr. č. 8 – Trhlina tlaková (10) 
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• Smykové trhliny 

Vznikají vzájemným působením materiálů po sobě, následkem překročení pevnosti 

smyku a dvojicí sil v proti sobě jdoucím směru. Okraje této trhliny jsou značně rozdrceny, 

průběh trhliny je ve směru přímky. Při poklepu tato trhlina nevydává žádný zvuk. (10, str. 

108) 

 

Obr. č. 9 – Trhlina smyková (10) 
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8  PŘÍKLADY VZNIKU TRHLIN 

 

Obr. č. 10 – Příklady jednotlivých trhlin (25) 
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9  PASPORTIZACE OBJEKTU V HAVLÍ ČKOVĚ BRODĚ 

9.1 STRUČNÝ POPIS RODINNÉHO DOMU 

Pasportizaci budu provádět na rodinném domě v Havlíčkově Brodě č. p 151, který 

bude po dokončení sloužit jako podklad pro připravovanou celkovou modernizaci objektu. 

Místní šetření a zaměření objektu probíhalo ve dnech 10. - 12. 8. 2015.   

Jedná se o nepodsklepený třípodlažní rodinný dům, v městské památkové zóně 

Havlíčkova Brodu. První nadzemní podlaží momentálně slouží především ke skladování věcí 

a částečně jako garáž. Druhé nadzemní podlaží slouží jako jedna bytová jednotka o 2 

pokojích, kuchyni a koupelně. Třetí nadzemní podlaží je v tuto chvíli z důvodu nadměrné 

vlhkosti neobývané, ale do budoucna by majitelé domu chtěli tento objekt využívat 

kompletně. Komunikačním prostorem mezi jednotlivými podlažími je nesourodé schodiště, 

které je v každém podlaží jiné, co se týče povrchové úpravy tak i výškou jednotlivých stupňů. 

Jelikož rodinný dům spadá do městské památkové zóny, v přípravě modernizace a stavebních 

úprav je třeba vyžádat stanovisko od národního památkového ústavu. Dispoziční řešení je 

patrné z výkresové části, která je součástí této práce v příloze č. 7. 

 

 

Obr. č. 11 – Uliční pohled na dům v Havlíčkově Brodě (Fotografie z vlastních zdrojů) 
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9.2 POLOHA RODINNÉHO DOMU 

Rodinný dům je ve stávající zástavbě v dolní části historického náměstí v Havlíčkově 

Brodě na ulici Na Valech číslo popisné 151. Rodinný dům se nachází na parcele č. st. 320 

v katastrálním území Havlíčkův Brod. Zastavěná plocha objektu je 79,91m2. Objekt je 

situován v řadové zástavbě. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě, tedy vodovod, 

kanalizaci i plyn. Rodinný dům spadá do památkové zóny města, vyjádření příslušného úřadu 

k připravované modernizaci je i součástí této diplomové práce a je přiloženo v příloze č. 4. 

Objekt jinak nezasahuje do jiných ochranných pásem (záplavová, poddolovaná apod.).   

 

Obr. č. 12 – Základní mapa (20) 

 

Obr. č. 13 – Street view na objekt (21) 
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Obr. č. 14 – Výpis z katastru nemovitostí měřítko 1:500 (19) 

9.3 PŮVODNÍ DOCHOVALÁ DOKUMENTACE 

Dokumentace pochází z roku 1912. Vypracována panem Otakarem Liškou                  

a Františkem Liškou. Stávající dochovaná projektová dokumentace je naskenovaná 

majitelkou objektu a v celém svém rozsahu je přiložena v příloze č. 2.  

 

Obr. č. 15 – Původní pohled-dokumentace z roku 1912 (Fotografie z vlastních zdrojů) 
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Obr. č. 16 – Původní dokumentace-půdorysy podlaží (Fotografie z vlastních zdrojů) 

 

Obr. č. 17 – Původní řez dokumentace-dokumentace (Fotografie z vlastních zdrojů) 
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9.4 FOTODOKUMENTACE NYN ĚJŠÍHO STAVU 

Pro přibližné nastínění objektu, jak vypadá dnes, jsou zde přiloženy fotografie 

rodinného domu. Ostatní fotografie jsou k nahlédnutí v příloze č. 3. Dům již od pohledu 

vykazuje značné známky opotřebení a poruchy jsou patrné i bez bližšího ohledání.  

 

Obr. č. 18 – Pohled na objekt z vnitrobloku (Fotografie z vlastních zdrojů) 

 

Obr. č. 19 – Pohled na objekt z ulice (Fotografie z vlastních zdrojů) 
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9.5 PRŮBĚH MÍSTNÍHO ŠET ŘENÍ 

Místní šetření probíhalo ve dnech 10. - 12. 8. 2015, za spolupráce s  kolegou Petrem 

Fritschem. Před místním šetřením jsme si o objektu získali co nejvíce informací. Výpis 

z katastru nemovitostí (který je přílohou této práce jako příloha č. 5), původní projektovou 

dokumentaci z roku 1912 a souhlas majitele. Objekt jsme nejdříve prohlédly z vnější strany, 

pořídili několik fotografií, které jsou součástí této práce. Jelikož je objekt v řadové zástavbě, 

zaměřili jsme obvod domu jenom ze dvou stran. Poté jsme provedli vnější zhodnocení 

celkového stavebně technického stavu objektu, jednotlivých trhlin v omítkách a nosných 

stěnách. Zhodnocením těchto vad a poruch se budu blíže věnovat v následující kapitole. 

Dále jsme provedli vnitřní zaměření veškerých místností zjednodušenou měřičskou 

metodou pomocí laserového dálkoměru a pásma. Měření jsme prováděli vždy úhlopříčně 

v každé z místností a jednotlivě zaměřovali každou část rodinného domu. Výstup z měření, 

což je vynešení zaměřených konstrukcí slouží jako pasport dokumentace, součástí této práce. 

Vypracovaná projektová dokumentace stávajícího stavu je v příloze č. 7. 

Výškopisné měření jsme prováděli vždy v úrovni každého podlaží, případně místnosti, 

zaměřovali jsme výšky parapetů, světlé výšky místností. V podkroví jsme zaměřili zvlášť        

i samostatné prvky krovu, pro lepší orientaci a pro jednoznačné určení polohy prvků. 

Jako měřící pomůcky a přístroje jsme použili: samonavíjecí metr (5m), měřící pásmo 

50m, laserový dálkoměr. 

Výsledkem místního šetření je pracovní náčrt půdorysů ze kterého následně vznikla 

projektová dokumentace stávajícího stavu rodinného domu a fotodokumentace celkově jako 

objektu tak i jednotlivých zjištěných vad a poruch. 

9.6 OKOLNÍ VLIVY P ŮSOBÍCÍ NA OBJEKT 

Průměrné denní teploty se v Havlíčkově Brodě v průběhu roku pohybují od 12,3°C po 

-3,2°C. Objekt je umístěn v lokalitě, kde převažuje zástavba rodinnými domy. Nedaleko (cca 

2km) se nachází vlaková stanice, která je situována mezi hlavním tahem Brno - Praha. Podél 

objektu vedou dvě komunikace – první je místní zatěžovaná komunikace vedoucí                   

na Smetanovo náměstí Havlíčkova Brodu a druhá je nezatěžovaná jednosměrná komunikace, 

která je využívána ojediněle (nepůsobí tedy nijak rušivě na zástavbu). Střed města je 

v dojezdu do 100 m, jedná se tedy o lukrativní místo. Součástí projektu je mapa památkové 
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zóny města, která je přílohou této práce č. 1.  Hladina podzemní vody nebyla zjišťována, je 

potřeba provést sondu.  

10  ZHODNOCENÍ  JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ 

Zhodnocení konstrukcí dále rozdělíme na konstrukce staticky důležité a na méně 

důležité. Toto hodnocení vždy vyplývá ze zkušeností znalce a jeho praxe. 

10.1 HLAVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Mezi hlavní nosné konstrukce objektu patří základy, nosné obvodové i vnitřní zdivo, 

vodorovné nosné konstrukce, čímž rozumíme stropy podhledy apod. V neposlední řadě se 

zaměřím na krov a střechu. Veškeré konstrukce byly hodnoceny dle možností při místním 

šetření, tím myslím, že například nedošlo k nalepování sádrových terčů k zjištění aktivity či 

neaktivity trhlin. 

10.1.1 Základy 

Jelikož je konstrukce stávající a nemohly jsme provést odkrytí ani části základu, stav 

této konstrukce budeme považovat za ucházející dle roku kolaudace a životnosti staveb, která 

se u rodinných domů udává na 100 let. Přibližně před 15 lety bylo provedeno odizolování 

pomocí nopové folie, avšak ne úplně důkladně. Chybí zde ukončovací lišta a nopová folie je 

vystavena slunečnímu záření tudíž dochází k její degradaci. Pro více informací o základech, 

jak o hloubce založení, tak i o materiálovém složení základu, by musela být provedena 

zvláštní sonda. 

10.1.2 Svislé nosné konstrukce 

Na hlavní nosnou konstrukci byly použity v roce 1925 cihly plné pálené v přízemním 

podlaží v kombinaci s kamenem, jedná se o zdivo o rozměrech 290*140*65 mm, při tloušťce 

zdiva 440 mm. Konstrukce jeví značné opotřebení vůči svému věku, v průběhu nedocházelo 

k žádným úpravám. Na zdivu je znatelná vlhkost, těmito problémy se budu zabývat při 

rozebírání jednotlivých vad a poruch. 

10.1.3 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je montovaná z keramických tvarovek HURDISK  zalitých 

betonovou směs. V objektu v 1. NP se nachází jedna valená klenba. Dle ohledání je v prvním 
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nadzemním podlaží patrný průhyb jednotlivých nosníků. V omítce jsou patrné trhliny 

v místech průhybu. Pro důkladné posouzení této konstrukce bych doporučila vyšetření 

znalcem v oboru statiky. 

10.1.4 Krov 

Krov je klasický dřevěný.  Je provedena vaznicová soustava, z dřevěných krokví. 

Dřevěné prvky krovu za celou životnost domu nebyly měněny, tudíž zchátrání jednotlivých 

prvků odpovídá svému věku. Zatékání pod střešní krytinu je zjevné ve všech částech podkroví 

neboli třetího nadzemního podlaží. Pro správnou funkci krovu bych doporučila prvky krovu 

vyměnit za nové, které budou řádně povrchově ošetřeny proti plísním a houbám. 

10.1.5 Střecha 

Stávající střecha je sedlová, se sklonem 35°, do které je umístěno směrem do ulice 

střešní okno. Krytina na sedlové střeše je vlákno-cementová česká šablona. Od prvního 

pohledu je zřejmé zatékání do objektu, na střeše jsou umístěny i nástřešní okapové žlaby. 

Celkovou skladbu střechy není možné vyčíst z dochované dokumentace, je třeba odklopit 

dřevěné podbití a zjistit stav střešní izolace a parotěsné zábrany.  

10.1.6 Schodiště 

Šikmé spojovací konstrukce pro jednotlivé podlaží jsou rozdílné, nejen povrchovou 

úpravou stupňů, ale také výškou a šířkou jednotlivých stupňů. Z místního šetření a zaměření 

rodinného domu jsou zřejmé rozdílné konstrukční výšky jednotlivých podlaží. 

Jako materiál na schodiště je použit beton, jedná se tedy o monolitické betonové 

schodiště. 

10.2 VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE 

Mezi vedlejší konstrukce rodinného domu řadíme například výplně otvorů, klempířské 

konstrukce a úpravy jednotlivých povrchů. 

10.2.1 Klempířské konstrukce 

Na objektu je nyní použita kombinace nástřešních a podokapních žlabů. Použitý 

materiál je plech. Byla zjištěna absence úchytových prvků okapových trub. Jelikož je značná 
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vlhkost v místě nástřešního žlabu, doporučila bych podrobnou kontrolu tohoto místa 

k podchycení dalších degradací ostatních konstrukcí. 

10.2.2 Úprava vnitřních a vnějších povrchů 

Vnitřní omítky v prvním a druhém nadzemním podlaží převážně tvoří cementová 

omítka, vnější omítka je břízolit v různých barvách, dle fotodokumentace. Obě omítky 

vykazují značné opotřebení, a v místech i odpadávání z důvodu vlhkosti objektu. 

10.2.3 Výplně otvorů 

Stávající okna rodinného domu jsou klasická dřevěná, členění oken lze vyčíst 

z pohledů vypracované projektové dokumentace. Plechová garážová vrata zajišťují vstup do 

objektu z uliční části. Vnitřní dveře jsou s ocelovými zárubněmi rozdílných šířek i materiálů. 

Myslím tím jak plné dveře, tak i dveře se skleněnou výplní s různým členěním. 

 

 

Obr. č. 20 – Pohled na objekt z ulice (Fotografie z vlastních zdrojů) 



44 

 

11  VADY A PORUCHY OBJEKTU 

Při místním šetření jsem se snažila zachytit veškeré vady a poruchy rodinného domu. 

Jelikož objekt jeví značné známky opotřebení, vybrala jsem pro detailnější popis          

a návrh řešení 20 konkrétních poruch. Veškeré vady a poruchy jsme řádně zaznamenávali do 

předem připravených, vytištěných výkresů jednotlivých podlaží. Ke každé vadě či poruše 

jsem si přidala popisek a řádné označení v jednotlivých půdorysech. 

V následných formulářích popisuji 20 vybraných vad a poruch s možným návrhem 

řešení a fotografickou dokumentací. Veškeré následující výkresy a fotografie jsou z vlastních 

zdrojů (obr. č. 24 - 44, fotografie a projektová dokumentace z vlastních zdrojů) 

Na následujících půdorysech jsou vždy vady a poruchy zaznačeny elipsou v půdoryse 

s příslušným popisem. 
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Obr. č. 21 – Půdorys 1.NP (výřez z projektové dokumentace z vlastních zdrojů) 
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Obr. č. 22 – Půdorys 2.NP (výřez z projektové dokumentace z vlastních zdrojů) 
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Obr. č. 23 – Půdorys 3.NP (výřez z projektové dokumentace z vlastních zdrojů) 
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11.1 VADA Č.1 - PRŮČELÍ BUDOVY, 1.NP – NOPOVÁ FÓLIE 

 

FOTODOKUMENTACE 

 

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

Jedná se o nesprávné ukončení nopové folie, chybí ukončující lišta. Její větší část 
byla vystavené UV záření, proto plasty popraskaly a dochází k celkové degradaci. 
Nopová folie se umisťuje z důvodu pronikání vlhkosti do objektu, pokud však není 
správně provedena, dochází k vnikání vlhkosti stále do objektu. 

Jako řešení bych navrhovala správné ukončení pomocí ukončovací lišty, a 
v případě natržení či dokonce chybějící části výměna za novou. Folii nestačí jen zakopat, 
ale je nutné ji i ukončit a zamezit vnikání dešťové a jiné vrchní vody. 

 
Řešení:  Potřeba ochránit vzduchový prostor proti sypkému materiálu, aby 

vzduch mohl volně větrat ven s vlhkostí. Nutné odvětrání v úrovni terénu.  
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11.2 VADA Č.2-  PRŮČELÍ BUDOVY, 1.NP – VLHKOST OBJEKTU 

 

FOTODOKUMENTACE 

 

 
POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

Z obrázků je zřejmá vlhkost zdiva. Voda vniká do zdiva vlivem chybějící nebo 
porušené izolace, nebo povrchové úpravy. Jedna z nejčastějších škod způsobených 
vlhkostí zdiva jsou vlhkostní mapy se solnými výkvěty. Ze začátku působí mapy pouze 
neesteticky, ale další poruchy na sebe nenechají dlouho čekat. Trhliny v omítce, pokud 
nevznikly poruchou zdiva, jsou nejčastěji způsobeny smršťováním jednotlivých 
materiálů. Jejich příčinu lze nejčastěji hledat ve špatné technologii – v příliš velkém 
množství vody při zpracování, nebo v příliš jemných součástech, nebo v příliš rychlém 
vysušování sluncem či větrem.  

Řešení: Byl ověřen detail v úrovni terénu, je třeba odstranit stávající omítku, 
vyčistit od nečistot, vyfoukat a použít jádrový prostřik. Je dobré použít sanační dohoz do 
50 % a následně použít silikátový vnější nátěr s nízkým difúzním odporem. Nejlepší by 
bylo podříznutí zdiva. Řešení sanačním nátěrem v tuto chvíli dočasné na 5 let je možné 
že se vlhkost posune výš. 
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11.3 VADA Č.3-  KLENBA  1.NP – ULOŽENÍ 

 

FOTODOKUMENTACE 

 

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

Tato porucha je v 1.NP na straně souseda. Poklesnutí podpůrné zdi bývá často spojeno 

i s jejím vychýlením ze svislého směru, co se vyskytuje především u kleneb s malým 

vzepětím a kleneb nedostatečně tlustých může vést k jejich zřícení. Tady bylo provedeno 

opatření proti vychýlení pomocí kolejnice. Bohužel tato konstrukce na pohled působí velmi 

nevzhledně a je problém takto velký kus zamaskovat v omítce. 

Řešení: Pomocí zámečnických prací, pomocí ocelové desky velikosti 30x30 cm, 

vypálit kolejnici aby utvořili celistvou desku. 
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11.4 VADA Č.4-  TRHLINA V OBVODOVÉ ST ĚNĚ, 1.NP – 2.NP 

 

FOTODOKUMENTACE 

 

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

V obvodovém plášti je viditelná trhlina přes celou výšku stěny, která je 

pravděpodobně způsobená špatnou technologií provádění – tzv. statická trhlina. Bez bližšího 

provedení např. sondy v obvodovém plášti není možné zjistit, zda je trhlina rozšířena i do 

nosné konstrukce. Na tuto trhlinu je třeba umístit sádrový terč a zjistit zda trhlina je aktivní 

nebo neaktivní. Tato trhlina dle mého posudku je způsobena prasklým základem. 

Řešení: Trhlinu je třeba proškrábat, vyfoukat od nečistot. Zainjektovat jemnou 

cementovou maltou na bázi polymeru. Zarovnat a sledovat jak se toto místo chová dál. Pokud 

by se znovu objevila trhlina, je třeba řešit, zda se skutečně nejedná o pokleslý základ. 
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11.5 VADA Č.5 -  ODPADÁVÁNÍ ŘÍMSY, 2.NP 

 

FOTODOKUMENTACE 

 

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

U této okrasné římsy dochází zřejmě z důvodů zatékání vody z nástřešního žlabu, nebo 

netěsností krytiny k degradaci celé konstrukce římsy. Tato porucha se bude muset řešit 

celkovým stržením a opravou v celém rozsahu římsy. 

Řešení: Provede se odstranění starých částí a následné očištění prvků. Poté 

naaplikujeme sanační nástřik v rozsahu celé římsy. Následuje penetrace a nové natažení 

perlinky a jádra omítky. Dále se provede kontrola krytina nad římsou a nad okapním žlabem 

aby se zabránilo dalšímu zatékání. 
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11.6 VADA Č.6 -  ČÁST CHYBĚJÍCÍCH PARAPET Ů, 1.NP – 2.NP 

 

FOTODOKUMENTACE 

 

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

Na různých částech objektu je možné vidět nedokončené práce. Mezi ně například 

patří úplně, nebo částečně zničené či chybějící parapety a tím způsobené stékaní vody po 

omítce následné odpadávání omítky.  Takto vznikají na omítce vlhké mapy, které jsou 

nevzhledné po estetické stránce, ale také následně způsobují degradaci. 

Řešení: Chybějící parapety se dodají dle jednotlivých rozměrů okenních otvorů. 

Poškozené nebo zrezlé parapety budou také nahrazeny novými. 
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11.7 VADA Č.7 -  ZATÉKÁNÍ DO STŘECHY  

 

FOTODOKUMENTACE 

 

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

Zatékání do střechy je znatelné ve všech místech střešní krytiny zdeformované střešní 

trámy a krokve, vlhké dřevěné podbití. Průsak vody je znatelný v celém podkroví. Vlhkost je 

způsobená zatékáním vody do střešního pláště viditelně poškozenou střešní krytinou. 

Kondenzovaná voda pak postupně promáčí tepelnou izolaci, která ztrácí své izolační 

schopnosti. 

Řešení: Podbití v celém rozsahu střechy bude odstraněno a nahrazeno novým včetně 

tepelné izolace a parotěsné zábrany. Dále bude zkontrolována celá plocha zastřešení. Případné 

poškozené šablony budou muset být nahrazeny novými, musí se prohlédnout celkově přesahy 

šablon a těsnost.  
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11.8 VADA Č.8 -  UCPANÉ STŘEŠNÍ ŽLABY  

 

FOTODOKUMENTACE 

 

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

 Střešní žlaby jsou zaneseny listím a jinými nečistotami a proto hrozí odtok 

vody mimo žlab a následné zatékání vody po omítce. Tato vada je jednoduše odstranitelná, 

ale nelze jí považovat za zanedbatelnou. 

Řešení: Toto lze jednoduše opravit a žlaby pročistit pomocí přistaveného lešení, které 

bude přistaveno v rámci opravování římsy a omítek. Případné chybějící části okapu nahradit 

novými, především jde o chybějící koncové kusy na okapních troubách a jejich kotvení. 
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11.9 VADA Č.9 -  ŠIKMÉ TRHLINY U OKEN, 1.NP – 2.NP 

 

FOTODOKUMENTACE 

 

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

Pod okenním otvorem jsou viditelné trhliny v obvodovém plášti na různých místech 

jak v prvním podlaží, tak i ve druhém podlaží, které jsou pravděpodobně způsobeny 

dosednutím konstrukce popř. sedáním zdiva. Bez bližšího provedení např. sondy nebo 

sádrového terče v obvodovém plášti není možné zjistit, zda je trhlina rozšířena i do nosné 

konstrukce.  

Řešení: Při předpokladu že jsou trhliny stabilizované, tedy neaktivní, použijeme stejný 

postup řešení jako u vady č. 4. Tedy trhlinu je třeba proškrabat alespoň do 5 mm, vyfoukat od 

nečistot. Zainjektovat jemnou cementovou maltou na bázi polymeru.  



57 

 

11.10 VADA Č.10 -  VLHKOST U KOMÍNOVÉHO T ĚLESA 3.NP 

 

FOTODOKUMENTACE 

  

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

U komínového tělesa dochází k zatékání kolem špatně provedeného oplechování 

komína, nebo špatné osazení komínového límce. Tím pádem dochází k zatékání a celkové 

degradaci komínového tělesa. Jde o klasicky zděný komín. Pokud by se rozhodlo pro variantu 

modernizace, navrhovala bych celý nový komínový systém z důvodu, že cihelné komíny jsou 

zastaralé a celkový stav komínu je ve velmi špatném stavu.  

Řešení:  Odstranění omítky z celého povrchu komínu z důvodu vlhkosti. Bude nutné 

provést proškrábání spár, vyfoukání a natažení nové jádrové omítky, v celém rozsahu komínu. 
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11.11 VADA Č.11 -  PLÍSEŇ V OBYTNÉ ČÁSTI OKOLO KOMÍNU  

 

FOTODOKUMENTACE 

 

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

Dle obrázku je zjevné, že jde o pronikání vlhkosti do obytné místnosti kde vlivem 

rozdílných teplot a vlhkosti vzniká plíseň v místě prostupu stropu komínem. Nejenom že 

plíseň je v prvé řadě neestetická, ale je i zdraví škodlivá. Její odstranění je tedy prvořadé. 

Řešení: Je více způsobů jak odstranit plíseň, vždy záleží jak moc je plíseň „zarostlá“ 

do ostatních konstrukcí mimo omítku. Pokud jenom napadá omítku lze plíseň odstranit 

pomocí speciálních přípravků. Plísně jsou vždy odstraňovány za mokra! Pokud se na místě, 

kde již byla plíseň odstraněna, objeví po čase znova, tak již nepomůže samotné chemické 

odstranění. Je třeba seškrábat omítku, omýt povrch vodou a saponátem nebo mazlavým 

mýdlem. Poté nechat zeď proschnout a následně aplikovat speciální přípravek odstraňovač 

nebo přímo disperzní nátěr s protiplísňovou úpravou. 
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11.12 VADA Č.12 -  TRHLINY VE VNIT ŘNÍCH OMÍTKÁCH- STROP  

 

FOTODOKUMENTACE 

 

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

Z obrázků je patrné poškození v místě napojení stropu na stěnu, vznikají zde vlasové 

trhlinky a vlhké stopy v omítce. Tento jev může být zapříčiněn nevhodným provedením 

poslední vrstvy výmalby. Vlasové trhliny jsou staticky nevýznamné, tedy nenarušují nijak 

zvlášť funkci, jde jen o estetický vzhled.  

Řešení: Nejvhodnějším řešením pro opravu vlasových trhlin je seškrábnutí omítky 

v místě trhlinek a blízkém okolí. Není potřeba místo sanovat, pokud není vlhké. Pokud ano, 

použiji sanační nátěr a finální barvu. Jedná-li se však jen o vlasové trhliny stačí místo 

seškrabat a použít nový finální nátěr. 
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11.13 VADA Č.13 -  TRHLINY VE VNIT ŘNÍCH OMÍTKÁCH- ST ĚNY 

 

FOTODOKUMENTACE 

 Trhliny byly zvýrazněny pro lepší viditelnost 

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

Trhliny na obrázku jsou vlasové, tedy jde o trhliny, které vznikly špatným provedením 

omítky, a nejedná se o statické trhliny, které by narušily funkčnost objektu. Stejně tak jako 

vlasové trhliny ve stropech. Tato vada se objevuje na 50% všech místnostní v objektu. 

Řešení: Seškrábání staré omítky, provedený nový nátěr v celkové ploše obytné 

místnosti. Nejlepší variantou je sádrová omítka a přebroušení, aby se zamezilo opětovnému 

objevení vady.  

 



61 

 

11.14 VADA Č.14 - PLÍSEŇ UVNITŘ DOMU V  ÚROVNI ZEMINY  

 

FOTODOKUMENTACE 

  

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

Dle obrázku je patrné, že jde o pronikání vlhkosti do obytné místnosti kde vlivem 

rozdílných teplot a vlhkosti vzniká plíseň. Vznikání plísně je velmi nepříjemné. Tyto případy 

se dají řešit více způsoby.  

Řešení: Odstranění této plísně by bylo obdobné jako u vady č. 11. Avšak v místě 

terénu se musí brát v úvahu i pronikání zemní vlhkosti. Příčinou může být výrazná změna 

nižších teplot ve svislých a vodorovných koutech v nadzemní i v podzemní části budov. 

Vyplývá to ze skutečnosti, že u staveb realizovaných v dřívějších dobách byly na 

obvodové konstrukce kladeny výrazně nižší tepelně technické požadavky, než je tomu v 

současné době. 
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11.15 VADA Č.15 -  TRHLINY V NÁT ĚRECH 

 

FOTODOKUMENTACE 

   

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

Trhliny v nátěru jsou pravděpodobně způsobené expanzním tlakem uzavřené vlhkosti 

v omítce. Na povrchu omítky se vytvářejí trhlinky všemi směry. Jde jen o estetické vady ale 

pro užívání nezanedbatelné.  

Řešení: Jedním řešením je odvlhčení celého zdiva pomocí odvlhčovacích systému, 

nebo druhou variantou použitím sanačních omítek. Jelikož je tento jev způsoben celkovou 

vlhkostí domu. Je třeba začít vyhledávat původ vlhkosti. Z výše zmíněných poruch je více než 

jisté že se vlhkost do objektu dostává z podzákladí, ale také ze střechy. Je nutno eliminovat 

tyto přístupy vody. Teprve následně řešit opravu omítek, jinak by se sanace mohla provádět 

každý rok na jiném místě. Tyto trhliny se vyskytují v celém objektu na 40 % všech omítek. 
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11.16 VADA Č.16 -  TRHLINY V MÍST Ě PŘEKLADU OTVORU  

 

FOTODOKUMENTACE 

 

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

Řešené místo se nachází v 1.NP u vstupu do objektu nad garážovými vraty. Vznikly 

zde trhliny přesně v místě železobetonového překladu nad otvorem. Jedná se o pasivní trhliny 

v omítce, tedy nejde o staticky závažné. Trhliny vznikají především z důvodů nesourodosti 

materiálů nebo ze změn teplot. 

Řešení: Trhliny v omítce se proškrábnou, vyčistí a navlhčí, následně se zaplní řídkou 

sanační maltou a upraví do finálního stavu. Další variantou na tuto opravu je použití 

akrylátového tmelu, místo sanační omítky. 
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11.17 VADA Č.17 -  DEGRADACE SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ 

             

FOTODOKUMENTACE 

    

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

Schodišťové stupně v rámci využívání a vlivem vlhkosti jsou náchylnější na 

opotřebení. Jelikož na těchto stupních nebyla dodělána povrchová úprava, došlo k upadání 

nebo odkopnutí částí nášlapných stupňů. 

Řešení: Poškozenou část odsekat důkladně vyčistit v případě nutnosti napenetrovat. 

Vlepit vložku ze stejného matriálu tedy betonu, pomocí bednění. Následně odbednit a provést 

novou povrchovou úpravu schodiště – keramický obklad. 
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11.18 VADA Č.18 -  ODPADÁVÁNÍ OBKLADU - KOUPELNY  

 

FOTODOKUMENTACE 

  

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

Zatížení obkladů by vždy mělo odpovídat tomu, jaké namáhání ten který druh snese. 

Na pevnost obkladu a dlažby má však vliv i to, jak správně je uložen obklad na podklad. 

Dlažba je velmi citlivá na nárazy těžkých předmětů, a pokud není podložena pod celou svou 

plochou, může při nárazu předmětu prasknout. I nesprávně položená dlaždička znějící na 

poklep dutě, je velkým zdrojem nedostatků. 

Řešení: Odstranění jednotlivých poškozených obkladaček, pomocí kladívka. Po 

odstranění nanést novou maltu a obkladačku vložit do uvolněného místa a postupným 

poklepáváním gumovým kladivem ji zatlačuit tak, aby okraje přesně lícovaly se starou 

dlažbou. 
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11.19 VADA Č.19 -  PLESNIVÉ PRVKY KROVU  

 

FOTODOKUMENTACE 

  

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

Jak již bylo výše zmíněno pronikání vody do střešní krytiny je zjevné a musí se 

zamezit dalšímu poškozování ostatních konstrukcí. Celý krov je třeba vyměnit v celém jeho 

rozsahu. Pozednice „ujíždí“ ze své polohy na přizdívce. Krokve a kleštiny jsou znatelně 

poškozeny.  

Řešení: Je-li krokev částečně nahnilá, odřežeme poškozenou část až po zdravé dřevo a 

zpevníme ji z jedné nebo z obou stran příložkami. Pokud však je krokev nahnilá na více 

místech je třeba řešit celkovou výměnu. V tomto případě bych doporučovala opravu celého 

krovu. 
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11.20 VADA Č.20 -  ROZBITÉ LUXFERY – ULI ČNÍ POHLED  

 

FOTODOKUMENTACE 

   

POPIS PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ 

Z obrázků jsou patrné rozbité luxfery u vstupu do objektu. Nejde o poruchu, která byla 

způsobena okolními vlivy, ale jde o záměrné poškození, zřejmě vandalismus. 

Řešení: Řešením tohoto problémů je výměna jednotlivých skleněných luxfer za nové, 

jelikož tato výměna je nákladná, pokud se jedná o nosnou zeď, kde jsou pravděpodobně 

luxfery provazovány ocelovými dráty pro lepší ztužení budeme muset vyměnit celou tuto část. 

V připravených návrzích modernizace je toto místo zazděno cihelnými bloky v celé 

ploše. 
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12  REKAPITULACE PORUCH OBJEKTU 

Na celém objektu můžeme rozeznávat poruchy dvojího typu a to venkovní a vnitřní. 

Pokud se jedná o vnitřní poruchy, převážně jde o poruchy zaviněné vnitřní vlhkostí. Znatelně 

viditelné trhliny ubírají samozřejmě na estetice objektu ale také na funkčnosti. 

Venkovní poruchy jsou závažnějšího charakteru. Statické trhliny a pokles základů jsou 

závažné poruchy, které by se měly řešit v první řadě. Sanací základů nebo jiným navrženým 

způsobem. Může se také jednat o případné změny v základových poměrech. 

12.1 PŘEHLED NÁKLAD Ů NA ODSTRANĚNÍ VAD A PORUCH 

Součástí této diplomové práce je i vypracování jednotlivých položkových rozpočtů na 

výše uvedené poruchy objektu. Rozpočty byly zpracovávány, v rozpočtovém programu 

buildpower , který jsem měla vypůjčený ve studentské verzi od firmy RTS.  Rozpočet na 

jednotlivé vady a poruchy objektu je stanoven na 287 500 Kč. Samozřejmě se jedná                

o rozpočet, při kterém finální částka může být dosti pohyblivá, z důvodu že např. při 

odkrývání konstrukcí dojde k opadání větší části, než je v rozpočtu předpokládáno. Musí se 

tedy dopředu počítat s víceprácemi, které mohou zvýšit cenu i dvojnásobně. 

Tab. č. 3 – Rekapitulace rozpočtu (vlastní výpočet)  

 

Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro 

základní DPH
DPH 

celkem
Cena 

celkem
%

Stavba 0 237 510 49 877 287 387 100
1 0 5 665 1 190 6 854 2
2 0 2 753 578 3 331 1
3 0 1 586 333 1 919 1
4 0 6 426 1 350 7 776 3
5 0 26 798 5 628 32 426 11
6 0 1 158 243 1 402 0
7 0 24 206 5 083 29 289 10
8 0 4 601 966 5 567 2
9 0 2 812 590 3 402 1
10 0 5 500 1 155 6 655 2
11 0 1 532 322 1 854 1
12 0 1 570 330 1 900 1
13 0 4 068 854 4 923 2
14 0 783 164 947 0
15 0 13 020 2 734 15 755 5
16 0 3 268 686 3 955 1
17 0 15 723 3 302 19 025 7
18 0 13 946 2 929 16 875 6
19 0 95 443 20 043 115 486 40
20 0 6 650 1 396 8 046 3

0 237 510 49 877 287 387 100Celkem za stavbu
Vada č.20 - Rozbité luxfery (náhrada)

Vada č.18 - Opadávání obklad ů (lokáln ě)
Vada č.19 - Plesnivé prvky krovu

Vada 16 - oprava trhlin v míst ě překladu
Vada č.17 - Degradace schodiš ťových stup ňů

Vada č.12 - Trhliny ve vnit řních omítkách - strop
Vada č.13 - Trhliny ve vnit řních omítkách - st ěny
Vada č.14 - Pliseň v 1.NP v úrovni terénu

Vada č. 1 - Nopová folie

Vada č. 10 - Vlhkost v okolí komínového t ělesa
Vada č.11 - Plíseň v obytné části okolo komína

Vada č.15 - Trhliny v jednotlivých nát ěrech

Vada č.2 - Vlhkost pr ůčelí budovy
Vada č. 3 - Klenba
Vada č.4 - Statická trhlina
Vada č.5 - Odpadávání římsy
Vada č.6 - Chybějící parapety
Vada č.7 - zatékání do st řechy 
Vada č.8 - Ucpané st řešní žlaby
Vada č.9 - Trhliny u oken -
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13  NÁVRH MOŽNÉ MODERNIZACE 

Před samostatným návrhem jakékoliv modernizace rodinného domu, musí být 

vyvolané v prvé řadě jednání s národním památkovým ústavem. Objekt spadá do historické 

části města Havlíčkův Brod, proto se v rámci přípravné části projektu zajišťuje vyjádření 

jednotlivých ústavů. Jelikož objekt vykazuje značné známky opotřebení, vad a poruch, je další 

možností buď oprava jistých nedostatků, nebo celková modernizace objektu, se kterou 

souhlasila majitelka objektu, i po sdělení vyšších nákladů na modernizaci než na opravu 

stávajících poruch. Jelikož není součástí této diplomové práce zpracován položkový rozpočet 

na modernizaci, nelze objektivně posoudit, o kolik by modernizace byla dražší než oprava 

jednotlivých poruch domu. Z návrhu modernizace však vyplývá, celková změna dispozičního 

řešení, která je naznačena na výkresech v příloze č. 8. Tedy změna i stropních konstrukcí -  ta 

dle zkušeného rozpočtáře vychází jako jedna z nejdražších položek rozpočtu. 

Při návrhu modernizace jsem vycházela především z požadavků majitelky a tou bylo, 

aby se objekt stal polyfunkčním a pro bydlení dvou generací, a to i dědečka, který je na 

invalidním vozíku. Tudíž zřízení výtahu pro možnost samostatného pohybu po objektu. 

13.1 NAVRŽENÉ BOURACÍ PRÁCE 

Na pozemku je v současné době stávající objekt, který byl využíván jako rodinný dům. 

Při návrhu modernizace dispozice rodinného domu byla změněna dispozice oproti stávajícímu 

stavu, proto jsou nutné bourací práce. Jelikož objekt je postaven v řadové zástavbě není 

možné jeho zastavěnou část zvětšit. Dojde pouze v jedné části ke zvýšení střešní roviny, vše 

je patrné z projektové dokumentace. Odhadovaná cena modernizace je 2 500 000 Kč. 

Bude provedeno stržení omítek v 1.NP, vybourání příček a některých nosných 

konstrukcí. V místě výtahu a nového schodiště dojde k odstranění stávající stropní 

konstrukce. Dojde také k odstranění stávajících podlah a některých částí krovu. Před 

vybouráním nosných otvorů musí být nad otvory vloženy ocelové nosníky, které budou 

zabezpečeny podporami. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci objektu, musí být 

všechny bourací práce prováděny dle bezpečnostních předpisů. Budou provedeny sondy 

stávajících konstrukcí. V průběhu rekonstrukce nesmí dojít ke statickému narušení objektu, 

pokud se vyskytnou nesrovnalosti, vše je nutné předem řešit s projektantem a statikem 

navrhované stavby. 
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13.1.1 Zemní práce 

Bude provedeno vyhloubení jámy v místě výtahové šachty do hloubky cca 0,5 m od 

stanovené 0,000.  Výkopové práce budou prováděny ručně. Při výkopových pracích bude brán 

zřetel na okolní nosné konstrukce. Bude proveden zhutněný štěrkový podsyp pod podkladní 

betonovou desku výtahové šachty, která bude z betonu C20/25-XC1. 

13.1.2 Základy 

Základové konstrukce zůstanou stávající. U daného objektu je nutné provést sondu pro 

určení hloubky stávajících základů. V případě hloubky menší než 500 mm pod úrovní 

navržené podlahy je nutné zajistit podchycení stávajících základů proti posunutí. Pod 

výtahovou šachtu a novým schodištěm budou provedeny nové základové konstrukce. 

Zhutněný štěrkový podsyp pod podkladní betonovou desku výtahové šachty a základ pod 

schodiště. Podkladní železobetonová deska bude z betonu XC1 C20/25. Základ pod schodiště 

bude také z betonu C20/25-XC1. 

13.1.3 Zdivo 

Stávající zdivo obvodové a nosné je z plných cihel. Nové budované nosné zdivo          

z tvárnic YTONG P2-400  (d/š/v) 200/249/599 na lepidlo. Nové příčky z tvárnic YTONG P2-

400  (d/š/v) 150/249/599 na lepidlo a YTONG P2-400  (d/š/v) 100/249/599 na lepidlo. 

Dozdívky z tvárnic YTONG. 

V 1.NP  bude podél obvodové stěny připevněn sádrokarton vhodný do vlhkého 

prostředí. Obložení bude cca 30 mm nad podlahu, která bude opatřena větracími mřížkami. 

Toto řešení je navrženo z důvodu vlhkosti objektu. 

13.1.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP bude z větší části ponechána. Ponechaný stávající 

strop nad 1.NP a 2.NP bude odkryt a podle stavu stropu bude rozhodnuto o případném 

ztužení. Podrobnější řešení bude navrženo projektantem a statikem. Nad 1.NP i 2.NP ve 

stávající stropní konstrukci je v jedné části udělán otvor pro schodiště a pro výtahovou šachtu. 

V části nových stropních konstrukcí budou použity I profily + trapézový plech tl. 50 mm         

s ostrou hranou + beton C 20/25-XC1.  Mezi ocelové válcované nosníky budou vloženy 

trapézové plechy o výšce 50mm. Železobetonová deska bude tl. 50 + 60mm s výztuží              
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z armovanou sítí 150/150/5 mm. Výztužná armovaná síť bude zasekána a zabetonována 100 

mm do stávajících zdí.   

Zastropení v podkroví bude provedeno pouze jako sádrokartonový podhled, 

připevněný pod kleštiny a tepelná izolace v minimální tloušťce 200 mm. 

 V místě schodiště je strop dobetonován a jsou zde použity I profily. Nad otvory          

v obvodových a nosných zdech budou I profily, nad příčkami  YTONG překlady. 

13.1.5 Schodiště 

Stávající schodiště objektu bude vybouráno. Nové schodiště z 1.NP do 3.NP 

provedeno železobetonové monolitické. Předpokladem je, že schodiště se vyrobí ze 

schodišťové desky tl. 100 mm, vyztužené 2x kari sítí 100/100/6 mm na níž budou 

nabetonovány schodišťové stupně. Přesné provedení schodiště je v samostatné části projektu. 

Na terasu je zbudováno stávající ocelové schodiště, v rámci modernizace se provede 

povrchová úprava. 

13.1.6 Konstrukce tesařské 

Stávající konstrukci krovu tvoří vaznicová soustava. Novou konstrukci budou tvořit 

krokve, místo vaznic budou použity I profily, pod profily I jsou použity podpory z profilu U, 

které jsou na roznášecích deskách 200/200/2 mm.  

Veškeré dřevěné části je nutné opatřit nástřikem proti hnilobám, houbám a plísním. 
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14  ZÁVĚR 

 V diplomové práci jsem zpracovávala dva typy pasportu – stavební a technický. Při 

místním šetření na rodinném domě bylo jasné, že rekonstrukce objektu nebo modernizace 

bude potřeba. Po vypracování projektové dokumentace stávajícího stavu jsem se zaměřila na 

jednotlivé, značně viditelné vady a poruchy na konstrukcích, a vybrala dvacet konkrétních 

příkladů, které se objevují na celé stavbě. Na jednotlivé poruchy jsem vypracovala položkový 

rozpočet v jejím rozsahu.  

Jelikož je stavba stará přes 100 let rozhodli jsme se s majitelkou objektu i díky 

odhadu, který vykazuje, že modernizace bude značně dražší než samotné opravy poruch 

rodinného domu, pro návrh modernizace. Rozsah modernizace zahrnuje výše popsané 

stavební úpravy, které byly konzultovány s příslušnými úřady, především s národním 

památkovým úřadem a jsou odsouhlaseny v dokumentu, který je součástí této diplomové 

práce. Rozsah modernizace by svými stavebními úpravami pokryl veškeré výše zmíněné vady 

a poruchy rodinného domu.  Reálně návrh modernizace prošel přes stavební povolení a během 

letošního roku dojde k realizaci.  

Dle mého názoru je toto řešení sice finančně nákladnější, ale ve výsledku pokryje 

veškeré stávající poruchy domu. Samozřejmě levnější variantou je opravovat jenom lokálně 

postižená místa vlhkostí nebo jiným vlivem, avšak tato úprava je méně časové náročná, ale 

může být řešením pouze na několik měsíců nebo roků. 
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