
 

 
 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ 

INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING 

 

 

 

 

 

 

PASPORTIZACE STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO 
STAVU RODINNÉHO DOMU V HODONÍNĚ 

PROVIDING MEASURED DOCUMENTATION OF EXISTING STRUCTURAL AND 
TECHNICAL CONDITIONS OF A HOUSE IN HODONÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Bc. Radek Kadlčík 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

Ing. Milan Šmahel, Ph.D. 

BRNO 2016 
  



 



 

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inţenýrství 

Ústav soudního inţenýrství 

Akademický rok: 2015/2016 

 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 
student: Bc. Radek Kadlčík 

 

který studuje v magisterském navazujícím studijním programu 

 

obor: Realitní inţenýrství (3917T003) 

 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním  

a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce: 

 

Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu v Hodoníně 

 

v anglickém jazyce: 

 

Providing measured documentation of existing structural and technical conditions  

of a house in Hodonín 

 

Stručná charakteristika problematiky úkolu: 

Úkolem studenta bude zmapovat všechny účely pro které se pasportizace stavebních objektů 

provádí, uvést jejich specifika, strukturu a zvolit si jeden nebo více druhu pasportizace  

a k těmto vypracovat podrobný způsob postupu. Na základě zjištění bude vypracována 

pasportizace na konkrétní vybrané objekty. Provést návrh nutných stavebních úprav  

a poloţkový rozpočet nákladů těchto úprav. 

 

Cíle diplomové práce: 

Vypracovat podrobný postup pro zpracování pasportizace a tento aplikovat na rodinném domě 

v Hodoníně. 



Seznam odborné literatury: 

PUME D., ČERMÁK F. a kol., Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí , vydalo ABF 

nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví, Praha, 1993. 

MACEK P., Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, vydal Státní ústav 

památkové péče, Praha, 2001, ISBN 80-86234-22-3 

SKÁLA M., Technické zhodnocení a opravy, 5. vydání, vydalo Nakladatelství Sagit, a.s., 

2008, ISBN 978-80-7208-707-5 

MENCL V., Stavebně technické průzkumy, vydalo IC ČKAIT, Praha, 2012, ISBN 

978-80-87438-27-5. 

ŠMAHEL M., Problematika podrobnosti zpracování pasportizace objektu pozemních staveb, 

ExFoS 2014 – XXIII. mezinárodní konference soudního inţenýrství, Brno, 2014, ISBN 

978-80-2014-4852-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Milan Šmahel, Ph.D. 

 

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 

2015/2016. 

V Brně, dne 30.10.2015 

 

 

  

 

 

 

 

        doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. 

       ředitel vysokoškolského ústavu 



Abstrakt  

Práce se zabývá řešením pasportizace stávajícího stavebně technického stavu a návrhu 

úprav rodinného domu v Hodoníně. Obsahem je teoretická část popisující poruchy zděných 

konstrukcí a další související témata. Dále vysvětlení problematiky pasportizace staveb, 

vypracování pasportu současného stavu rodinného domu v Hodoníně se zakreslením vad a 

poruch stavby. Následuje návrh oprav těchto vad a poruch, zvýšení stavebně technického 

standardu. Vypracování návrhu modernizace objektu. Sestavení poloţkového rozpočtu pro 

jednotlivé vady a poruchy. 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with solving passportization of the existing structural and 

technical conditions and the proposed modifications family house in Hodonin. The project 

includes theoretical part describing the defect of brick constructions and other related topics. 

Next explaining the problems of the building passportization, processing passport current 

state of the house in Hodonín with the marking of construction defects and failures. Followed 

by a proposal to repair these defects and failures, increased structural and technical standards. 

Preparation of a proposal modernization of the building. Compilation itemized budget for 

individual defects and failures. 
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1. ÚVOD 

V úvodu této diplomové práce, by bylo vhodné si nejprve vysvětlit co je to 

pasportizace a pasport. V odborné literatuře lze najít více definic a výkladů těchto slov. 

Zjednodušeně by se dalo říci, ţe pasportizace je zpracování dokumentace stávajícího stavu 

objektu, neboli zpracování technické dokumentace do jednotné soustavy a zjištění skutečného 

stavu. Výsledkem pasportizace je pasport, coţ je jakoby karta objektu, která vypovídá  

o způsobu vyuţití stavby, architektuře stavby, dokladu o vybavenosti a poskytuje informace  

o technických parametrech a stavu objektu. [11] Pasportizací zjišťujeme například vady  

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

Samotná pasportizace by neměla pouze zdokumentovávat stávající stav, ale měla by také 

popisovat příčiny vzniku vad a poruch a jejich souvislosti, které vznikají například uţ při 

výstavbě nedostatečnou kázní a chybami při provádění stavby. Špatně zhotoveným projektem. 

Nebo následném vzniku poruch při provozu objektu (např. přetěţování stavby). 

Hlavními body této práce je zmapování účelů, pro které se pasportizace stavebních 

objektů provádí, uvedení specifik a druhy pasportizací. Na základě těchto zjištění pak 

následuje vypracování pasportizace na konkrétní objekt rodinného domu v Hodoníně. 

Zhotovení poloţkového rozpočtu nákladů na opravu zjištěných vad a poruch. Součástí práce 

je i související teoretické část. Dále je  přiloţen návrh modernizace objektu. 
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2. TERMINOLOGIE 

Kapitola se zabývá definicemi či výklady jednotlivých pojmů, které se vyskytují v této 

práci. Některé pojmy jsou specifikovány příslušnými ČSN, naučnými slovníky, slovníkem 

pojmů ve výstavbě nebo nejrůznější odbornou literaturu.   

Asanace 

Termín pochází z latinského sanatio – ozdravění. Ozdravění domovního bloku, městské čtvrti, 

zbouráním zdravotně závadných staveb, čímţ dojde k uvolnění širšího území od nevhodných, 

hygienicky, komunikačně či jinak nevyhovujících staveb. [1] U stavby se asanací rozumí 

odstranění zjištěných vad a poruch například u starých omítek, zdiva apod.  

Modernizace 

Je přizpůsobení nejnovějším potřebám a poţadavkům. Obvykle bývá spojována  

s rekonstrukcí. Stavební zásahy, které odstraňují morální opotřebení staveb, při kterých se 

nemění hmotová a prostorová skladba a účel stavby. Zlepšení původního stavu podle 

současných poţadavků na kvalitu (např. bydlení), zvýšení vybavenosti, zlepšení funkčních  

a uţitkových vlastností stavby. Při modernizaci se pouţívají nová technická, technologická  

a materiálová řešení, odpovídající současnému stupni poznání a technického rozvoje. [1] 

Oprava 

Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem 

uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného 

stavu se rozumí provedení opravy i s pouţitím jiných neţ původních materiálů, dílů, součástí 

nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. 

Oprava představuje regeneraci, jako inovaci nejniţší úrovně tj. obnovení původního stavu. [1] 

Oprava generální 

Znamená obnovení výrobku nebo stavby, popř. technologické nebo stavební části stavby tak, 

aby prvky stavby, jejichţ ţivotnost byla vyčerpána, byly nahrazeny obdobnými novými 

prvky. Generální oprava bývá spojena s modernizací. [1] 
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Porucha 

Je změna konstrukce proti původnímu stavu, vyvolaná zatěţujícími účinky a vlivy ve stadiu 

realizace a uţívání, která zhoršuje její spolehlivost, případně sniţuje její bezpečnost, 

předpokládanou ekonomickou ţivotnost, uţitnou jakost apod. Porucha stavební konstrukce 

má technické důsledky. [1] 

Regenerace 

Termín pochází z latinského regenerare znovu zrodit, obrodit. Obnovení původního stavu.  

Ve výstavbě se jedná o zásah do stavebního fondu. [1] 

Rekonstrukce 

Z latinského reconstructio – znovuzřízení. Je to provedení takových stavebních prací  

na stavbě, kterými dojde k docílení obnovení funkčnosti alespoň v rozsahu, pro který byla 

postavena. [1] 

Renovace 

Z latinského renovo – obnovit. Úplná obnova poškozené, zchátralé stavby do původního 

stavu. [1] 

Rodinný dům 

Je dům, ve kterém více neţ polovina podlahové plochy odpovídá poţadavkům na trvalé 

rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům můţe mít nejvýše tři samostatné 

byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaţí a podkroví. [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) nebo ukazateli (souhrnný rozpočet), vţdy však včetně přiráţek 

(např. reţijních a jiných nákladů), které jsou nedílnou součástí ceny stavebních prací.  

Ve smlouvě o dílo uzavřené podle občanského zákoníku můţe být sjednána cena podle 

rozpočtu. [1] 
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Sanace 

Termín pochází z latinského sanatio - ozdravění, zlepšení hygienických a ţivotních podmínek 

stavby. Termín pouţívaný ve spojeních sanace betonových konstrukcí, sanační malty. 

Zahrnuje nejrůznější procesy zásahů do dokončené stavby. [1] 

Stavební konstrukce 

Určitá, 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 souběţně (např. nosnou, rozdělovací, tepelně, nebo 

zvukově izolační, hydroizolační, hygienickou, estetickou apod.), jejichţ dokonalé splnění  

se pro daný účel stavebního díla poţaduje. 

Člení se podle různých hledisek, na hlavní a pomocné, na nosné, výplňové a dělící. Dále 

například podle pouţitého materiálu na cihelné, betonové, dřevěné atd. [1] 

Stavba 

Úprava zemského povrchu a vytváření konstrukčního díla, výsledek této činnosti. [1] 

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

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

a konstrukce, na účel vyuţití a dobu trvání. [20] 

Technologie výstavby 

Je způsob a postup provádění stavby v souladu s jejím konstrukčním a materiálovým řešením. 

[1] 

Údrţba stavby 

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

stavby a co nejvíce se prodlouţila její uţivatelnost. Údrţba je řada preventivních a jiných 

opatření, prováděných na stavbě tak, aby po dobu své ţivotnosti mohla stavba plnit všechny 

své funkce. Patří sem čištění, provozní údrţba, natírání, drobné opravy a výměna částí stavby, 

je-li nutná, atd. Běţná údrţba obecně zahrnuje kontrolní prohlídky a provádí se v termínu, kdy 

náklady na zásah, který je nutno učinit, jsou přiměřené hodnotě příslušné části stavby  

s přihlédnutím k vyvolaným nákladům. [1] 
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Vada konstrukce 

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

nevhodným čí nedokonalým provedením, který můţe ovlivnit funkční způsobilost konstrukce, 

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

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

a norem. Konstrukce, předmět s vadou pak nemá vlastnosti vymíněné nebo obvyklé. [3] 

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. [1] 
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3. STUPNĚ PORUŠENÍ OBJEKTU 

3.1 STUPEŇ PORUŠENÍ Č.1 - PRVNÍ ZNÁMKY ŠKOD 

Objekt je po stavebně technické stránce v pořádku, maximálně se vyskytují první 

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

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

3.2 STUPEŇ PORUŠENÍ Č.2 - LEHKÉ ŠKODY 

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

které ale nemají statickou závaţnost (trhliny v nenosných konstrukcích). 

3.3 STUPEŇ PORUŠENÍ Č.3 - VÁŢNÉ ŠKODY 

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

ale ohroţena statika objektu. Nebo je stavební konstrukce nadměrně zavlhnutá, vlivem 

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

dřevokazným hmyzem. 

3.4 STUPEŇ PORUŠENÍ Č.4 - NEBEZPEČNÉ PORUCHY 

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

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

základů, čímţ hrozí destrukce objektu. Je nutné zabezpečení objektu. Celkové ohroţení 

objektu. 

3.5 STUPEŇ PORUŠENÍ Č.5 - DESTRUKCE 

Nastává destrukce objektu, zničení stavby nebo nosných prvků stavby. [22] 
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4. ŢIVOTNOST STAVEB 

Ţivotností stavby rozumíme dobu, po kterou objekt má schopnost plnit poţadované 

funkce a slouţit svému účelu. Neboli dobu, od vzniku stavby do jejího zchátrání, při 

provádění běţné údrţby. 

4.1 OKOLNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ŢIVOTNOT STAVBY 

 Přírodní vlivy (povětrnostní podmínky např. déšť, sníh, atd.) 

 Kvalita materiálů z nichţ je stavba zhotovena 

 Technologická kázeň při výstavbě (dodrţování všech předepsaných 

technologických postupů) 

 Míra intenzity vyuţití stavby (kaţdodenní nebo jen občasné vyuţití) 

 Provádění údrţby a oprav stavby  

4.2 ZÁKLADNÍ KATEGORIE 

4.2.1 Ţivotnost technická 

Jde o dobu od vzniku stavby, aţ po její zchátrání, to je doba kdy stavbu nelze 

bezpečně uţívat. 

Z hlediska ţivotnosti můţeme stavbu rozdělit do tří etap: 

 doba výstavby, 

 doba uţívání, 

 doba havarijního stavu a destrukce. 

Doba výstavby by měla být co nejkratší. V etapě uţívání dochází k fyzickým změnám 

stavby, jednotlivé konstrukce stárnou. V případě, ţe by neprobíhala běţná údrţba stavby  

a menší opravy, došlo by ke zvýšené degradaci a doba uţívání by se rovnala pouze ţivotnosti 

jednotlivých materiálu pouţitých na stavbě. Oproti tomu kaţdou opravou a poctivou údrţbou 

dochází k prodluţování ţivotnosti stavby. Konečná etapa by měla být také nejkratší, protoţe 

bourat ještě dobré konstrukce není vhodné. [4] 
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  Obr. č. 1 – Schéma životnosti stavby [4] 

4.2.2 Ekonomická ţivotnost 

Začíná od doby moţného komerčního vyuţití stavby aţ do doby, kdy není schopna 

generovat výnos. Ekonomická ţivotnost je většinou kratší neţ technická. [21] 

4.2.3 Morální ţivotnost 

Doba, od moţného komerčního vyuţití, aţ do okamţiku funkčního zastarávání stavby, 

coţ můţe být například, dispoziční řešení, rozvoj území, změna standardů a technologií. [21] 

4.2.4 Právní ţivotnost 

Doba, od vzniku nemovité věci, tedy od kolaudačního souhlasu, aţ po zánik, tedy 

do okamţiku rozhodnutí o odstranění stavby. [7] 

4.3 STÁŘÍ STAVBY 

Stáří stavby je udáváno v letech a pokud není prokazatelně doloţeno odhaduje se na 

základě stavebně technického stavu objektu. Stáří stavby je doba od počátku uţívání stavby aţ 

po dobu, kdy stavbu hodnotíme. Celková ţivotnost stavby se rozumí jako součet stáří stavby  

a předpokládané doby dalšího trvání stavby. [5] 
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4.4 PŘEDPOKLÁDANÁ ŢIVOTNOST 

Předpokládaná ţivotnost se odvíjí od provedení stavby, případně od stavebně 

technického stavu u starších staveb. Délku předpokládané ţivotnosti nelze předem přesně 

určit, lze ji pouze odhadnout (odborný odhad znalce).  

Pro předběţný odhad je moţné vyuţít hodnoty udávané v oceňovacích předpisech, dle 

vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů je předpokládaná ţivotnost stanovena 

v příloze č. 21 následovně: [5] 

Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u:  

a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků se zděnými, 

betonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů 

konstrukcí 80 let a méně 

b) rekreačních a zahrádkářských chat 

- zděných 80 let 

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let 

- ostatních 50 let, 

c) inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce, 

d) vedlejších staveb a garáží 

- zděných 80 let 

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let 

- ostatních 30-40let 

e) studní 

- kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 let 

- ostatních 50 let 

f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 11 

g) hřbitovních staveb 100 až 150 let. [6] 

4.5 OPOTŘEBENÍ STAVEB 

Pojem opotřebení vyjadřuje míru degradace stavby. Provozem stavby a jejím uţívání 

dochází k opotřebování. Za jednotlivé vlivy opotřebení povaţujeme, zatíţení, vynuceného 

přetvoření a vlivy okolního prostředí. Odezvou na tyto vlivy jsou degradační procesy 

funkčních dílů, čímţ jsou sniţovány funkční vlastnosti stavby jako celku v závislosti  

na intenzitě dílčích degradačních procesů.  
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Mezi tyto degradační procesy můţeme zařadit např. procesy mechanického 

opotřebení, procesy vzniku trhlin vzhledem působení objemových změn v konstrukcích, 

korozní procesy při působení prostředí.  

 

Obr. č. 2 – Účinky a vlivy působící na stavební konstrukce a materiály a degradační procesy 

[23] 

Stavbu můţeme rozdělit na jednotlivé prvky a konstrukce, dle jejich délky ţivotností 

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

krov. Dále na prvky krátkodobé ţivotnosti, coţ jsou všechny prvky ostatní.  

U prvků dlouhodobé ţivotnosti se nepředpokládá výměna za dobu trvání stavby  

a u prvků s krátkodobou ţivotností se naopak předpokládá, ţe dojde k jedné nebo  

i vícenásobné výměně. [5,7] 
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4.5.1 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) 

Skutečná ţivotnost se zjišťuje pomocí podrobných analýz v závislosti na charakteru 

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

4.5.2 Druhy výpočtových metod opotřebení 

 Lineární metoda (lineární průběh opotřebení po dobu ţivotnosti, bez 

rekonstrukcí s běţnou průměrnou údrţbou) 

 Nelineární metody (kvadratická, semikvadratická, tyto metody lépe zobrazují 

skutečný průběh opotřebení) 

 Analytická metoda (daleko přesnější, ale pracnější, opotřebení se určuje pro 

jednotlivé prvky, konstrukce stavby, pouţití u nedokončených staveb, staveb  

ve špatném stavu, staveb před rekonstrukcí) 
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5. PORUCHY ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

Cihelné zdivo známe více neţ 10 000 let. Na našem území se první cihly objevily asi 

před 2000 lety. Cihelné zdivo se skládá z několika součástí s rozdílnými vlastnostmi, které 

dohromady tvoří celek, z čeho plynou pozitiva, ale i negativa. K nejvýraznějším problémům 

zděných konstrukcí patří:  

 

 Nedostatečná prostorová tuhost zdiva; špatné nebo ţádné zajištění zdiva  

ve vodorovném směru 

 Stavební zásahy v minulosti; rekonstrukce a přestavování zdiva v minulosti 

 Sloţení zdiva; špatná vazba zdiva, smíšené druhy zdiva (cihly a kámen) 

 Neprovázanost zdiva; při odstranění omítky se zjistí, ţe zdivo se skládá  

ze špatně provázaných vrstev 

 Změny v uţívání a změny zatíţení konstrukce; změna provozu stavby a z toho 

vyplývající změna velikosti zatíţení 

 Trvanlivost zdiva; vliv střídavého zmrazování a rozmrazování, negativní vliv 

solí, kyselin 

 Vlhkost zdiva; vliv na urychlení degradačních procesů, zhoršení provozně 

funkčních vlastností  

 Poruchy, zejména trhliny [8] 



25 

5.1 FÁZE PORUŠENÍ ZDIVA 

 

   Obr. č. 3 – Fáze porušení zdiva [28] 

 

5.2 TRHLINY VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH 

Trhliny jsou viditelným znamením vzniku nějaké poruchy. Vznikají následkem 

překročení meze napětí u dotyčného materiálu, v některé fázi jeho výroby, nebo aţ po 

dokončení tvrdnutí a tuhnutí. Nejčastěji trhliny vznikají u starších budov, různých dostaveb 

a přestaveb, ale ke vzniku můţe dojít i u budov nových. Při podrobném prostudování 

jednotlivých trhlin můţeme zjistit pravděpodobnou závadu konstrukce. Například podle 

polohy trhlin je moţné určit k jakému pohybu dochází. Trhliny jsou nejčastěji na jedné straně 

širší a postupně se zuţují. Obecně jde říci, ţe tam kde je trhlina nejširší, tam vzniká, a kam  

se zuţuje, tam míří. Poloha a směr trhliny záleţí na pevnosti jednotlivých sloţek zdiva. Směry 

trhlin můţou být svislé, vodorovné a kolmé.  

Moudro: 

Dokud není konstrukce stabilní (musíme nejdříve odstranit příčinu poruchy), je snaha 

o opravu trhlin nesmyslná. 
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5.3 ROZDĚLENÍ TRHLIN 

Trhliny můţeme dělit podle různých kritérií do určitých kategorií. 

5.3.1 Dělění trhlin podle statické závaţnosti 

 Staticky zanedbatelné 

- neohroţují stavbu, 

- nejčastěji vznikají na rozhraní dvou materiálů, 

- pouze vlasové trhliny, 

- objevují se v omítkách a mají šířku cca 1 mm,  

- obvykle se po opravě uţ neobjeví. 

 

 Staticky závaţné 

- objevují se v nosných konstrukcích, 

- jsou v pohybu, 

- čerstvé (čistý lom cihly), 

- vhodně navrţenou opravou lze zajistit bezpečnost stavby. 

 

 Havarijní 

- nutné okamţité zabezpečení budovy podpěrami a následné statické zajištění. 

 

5.3.2 Dělení trhlin podle směru vnitřního napětí 

 Tahové trhliny [4] 

- vznikají ve směru tlakových trajektorií (ve směru kolmo na hlavní tah), 

- trhlina má ostře ohraničené hladké okraje, 

- rozevírá se nejvíce uprostřed své délky, 

- při poklepu okolí vydává zvuk, 

- byla způsobena překročením pevnosti v tahu. 
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                                   Obr. č. 4 – Trhlina tahová [4] 

 

Tahová trhlina v cihle vzniká, kdyţ v daném místě normálové napětí v tahu dosáhne 

hodnoty pevnosti v tahu materiálu cihly. [9] 

 

 

 

 

    Obr. č. 5 – Tahové trhliny v cihlách [9] 

a) šikmá trhlina v cihle, b) stav napětí v cihle, c) svislá trhlina ve svislé rovině V-V, trhlina 

prochází cihlou a styčnými spárami. 
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  Tlakové trhliny [4] 

- jsou způsobeny překročením pevnosti v tlaku, silami směřující kolmo k nim, 

(ve směru trajektorií tlakových), 

- okraje jsou rozdrcené, 

- vlastní materiál v jeho okolí je zvrásněný, vyboulený, 

- při poklepu vydává dutý zvuk. 

 

            

 

 

 

 

                 Obr. č. 6 – Trhlina tlaková [4] 

 Smykové trhliny [4] 

 - vznikají vzájemným působením materiálu po sobě následkem překročení 

 pevnosti ve smyku dvojicí sil protichůdného směru, 

 - okraje trhliny jsou rozdrcené, 

 - průběh trhliny je skoro přímkový, 

 - při poklepu neduní. 

 

 

 

 

 

    

   Obr. č. 7 – Trhlina smyková [4] 
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5.3.3 Dělení trhlin z hlediska pohybu 

 Aktivní trhliny 

- trhliny ţivé, 

- jsou neustálené a dále se rozšiřují, 

- upozorňují na váţnější stavební poruchy. 

 Pasivní trhliny 

- trhliny uklidněné (stabilizované), 

- jsou ustálené a dále se nerozšiřují. 

5.4 TRHLINY VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH 

5.4.1 Tahové trhliny 

Na zděné stěny působí buď jenom svislé zatíţení v jejich rovině, nebo svislé zatíţení 

společně s vodorovným zatíţením. U vodorovného zatíţení mohou nastat dva případy – buď 

výslednice vodorovných zatíţení leţí v rovině stěny, nebo na ni působí kolmo. Jestliţe na 

stěnu působí jenom svislé zatíţení je stav přetvoření ve stěně dle obrázku 8a). Jestliţe  

v rovině stěny působí účinky svislých a vodorovných zatíţení je stav přetvoření a průběh 

trhlin ve stěně dle obrázku 8b), c), d). [9] 

 

  Obr. č. 8 – Polohy trhlin v závislosti na stavech přetvoření  [9] 
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5.4.2 Smykové trhliny 

Smykové trhliny vznikají buď v loţných spárách zdiva, nebo ve svislých rovinách,  

v nichţ se stýkají dvě na sebe kolmé stěny. Vznik trhliny svědčí o tom, ţe nastal vzájemný 

posun mezi horními povrchy dvou vzájemně kolmých stěn. Smyková trhlina nebývá souvislá. 

Skládá se ze soustavy velmi jemných šikmých tahových trhlin. [9] 

5.5 TRHLINY V NENOSNÝCH ZDĚNÝCH PRVCÍCH 

Do této kategorie patří hlavně mezipokojové, mezibytové a jiné zděné příčky. Hlavní 

funkcí těchto konstrukcí je oddělovat vnitřní prostory v objektu. Jsou namáhány pouze účinky 

od vlastní tíhy a zanedbatelným vodorovným zatíţením.  

Mezi převaţující příčiny vzniku porušení nenosných zděných prvků patří nadměrné 

deformace přilehlých prvků, například ţelezobetonových, dřevěných nebo ocelových, na 

nichţ jsou zděné prvky uloţeny nebo spolu prvky souvisejí. K méně častým příčinám patří 

účinky bočních nárazů, účinky podporových reakcí v místech kotvení zařizovacích předmětů, 

účinky nadměrného oslabení stěn zapříčeného bouracími pracemi.  

Trhliny ve zděných příčkách jsou téměř vţdy způsobeny nadměrnými průhyby 

stropních konstrukcí, na kterých jsou příčky uloţeny.  

Vlivem nadměrného průhybu stropní konstrukce, příčka pozbyla spojitou podporu 

podél svého dolního okraje, dle obrázku 9a), a zůstala podepřena pouze podél svých svislých 

okrajů. Příčka začne působit jako klenba v důsledku malé pevnosti v tahu zdiva, z něhoţ je 

příčka zhotovena. Dolní vnitřní část příčky se oddělí. Příčka s dveřním otvorem, dle obrázku 

9b), její uloţení a působení jsou stejné jako u obrázku 9a), pouze s tím rozdílem, ţe průběh 

trhliny je ovlivněn dveřní zárubní. Plná příčka, dle 9c), její uloţení a působení jsou stejné jako 

u obrázku 9a), ale pevnost zdiva v tahu této příčky je větší a tudíţ porušení nastane podle 

obrázku 9c). V případě obrázku 9d) jde o plnou příčku, která ztratila spojitou podporu podél 

svého dolního okraje. Dále došlo k vychýlení (směr ven a doprava) přilehlé konstrukce. Tím 

došlo k oddělení příčky podél svého horního a pravého svislého okraje. Příčka s dveřním 

otvorem podle obrázku 9e) byla vyzděna na vápenocementovou maltu a pozbyla spojitou 

podporu podél svého dolního okraje. Tudíţ se oddělila dolní část příčky od horní a dělící 

smyková trhlina je ve výši horní hrany dveřní zárubně. Příčka s dveřním otvorem podle 

obrázku 9f) pozbyla spojitou podporu na pravé straně, a proto došlo k oddělení pravé části 

příčky od levé. [9] 
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  Obr. č. 9 – Trhliny ve zděných příčkách  [9] 
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5.6 ROZMÍSTĚNÍ A DŮVODY VZNIKU TRHLIN 

 

 

 

   Obr. č. 10 – Příčiny vzniku trhlin [4] 

 

 

Trhlina číslo:  

1 - sednutí základu zaviněné zeminou, mrazem nebo dostavbou sousedních objektů 

2 -  nebezpečná trhlina ze sednutí základu rozdělující dům na dvě části 

3 -  posun střechy, špatné ukotvení stropů, chybějící kleštinový věnec 
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5.6.1 Průběh trhlin vlivem sedání základů 

 Pokles pravé krajní části budovy 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11 – Charakteristické průběhy trhlin vlivem sedání základů [10] 

 Pokles obou krajních částí budovy 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12 – Charakteristické průběhy trhlin vlivem sedání základů [10] 

 Pokles střední části budovy 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 – Charakteristické průběhy trhlin vlivem sedání základů [10] 
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5.7 SLEDOVÁNÍ POHYBU TRHLIN 

Jelikoţ tvar, velikost, umístění a případný rozvoj nových trhlin odborníkovi ukáţe 

příčinu vzniku trhlin, je důleţité se těmito skutečnostmi zabývat. Pro zjištění a měření pohybu 

trhlin se pouţívají různé měřicí přístroje, které jsou důleţité pro vypracování pasportu stavby. 

Metody pro zjišťování příčin můţeme rozdělit na následující tři základní skupiny. 

5.7.1 Metody smyslové 

Tyto metody se vyuţívají jako první v předběţné prohlídce. Jde o povrchový průzkum 

pomocí smyslů (zrak, čich, poklep). Zjišťuje se například: 

 kvalita povrchů - povrchová poškození, 

 vlhkost konstrukcí, 

 trhliny ve stavební konstrukci - jejich průběh a velikost, 

 deformace a posuny většího rozsahu, 

 poruchy tesařských spojů a konstrukcí, 

 stopy po dřevokazném hmyzu a houbách 

 odhad druhu materiálu a jejich kvality. 

5.7.2 Metody přístrojové nedestruktivní 

Nedestruktivní metody zkoušek stavebního materiálu umoţňují kontrolu materiálu  

bez jeho porušení a nebo jen s porušením takového stupně, ţe jeho funkční vlastnosti 

zůstávají zcela zachovány. Tyto zkoušky se provádí přímo na stavbě a u některých typů 

zkoušek se objednávají u specializovaných firem, protoţe toto vlastní kalibrované 

certifikované přístroje. Do této kategorie patří například: 

 tvrdoměrné metody (vtiskové, špičákové, odrazové) 

- měří se poloměr vtisku ocelové kuličky, která je oproti stavebnímu materiálu 

vystřelena kalibrovanou silou, 

- měření výšky odrazu, 

- podle těchto hodnot se z převodní tabulky zjišťuje většinou pevnost materiálu 

v tlaku. 
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 elektromagnetické metody (mikrovlnná, odporová, magnetická, 

ultrazvuková) 

- tyto metody se pouţívají pro měření vlhkosti stavebního materiálu i vnitřní 

vlhkosti, 

-  pro měření tlouštěk materiálu, 

- pro měření polohy, tloušťky výztuţí a krycí vrstvy v ţelezobetonových 

konstrukcích. 

5.7.3 Metody přístrojové destruktivní 

Tyto metody jsou zaloţeny na odebírání vzorků ze stavební konstrukce a jejich 

následném odeslání do laboratoře na zhodnocení a rozbor vzorku.  Odebraný vzorek se zkouší 

hlavně na: 

 pevnost v tlaku, 

 pevnost v tahu, 

 stanovené chemického sloţení, 

 meze pruţnosti. 

Pro zjišťování vlhkosti stavebních materiálů je nutné odebraný vzorek vloţit  

do prachovnice se zabroušenou zátkou, a v tomto stavu odeslat do laboratoře, aby nedošlo  

ke zkreslení a znehodnocení stavu materiálu. Jiný způsob destruktivních zkoušek spočívá  

v odkrývání konstrukcí tak, aby se objasnila jejich skladba nebo jejich stavebně-technický 

stav. Při provádění destrukčních zkoušek je snaha o co nejmenší narušení stavební konstrukce 

a toto narušení nemá způsobit další destrukci. 

5.8 PŘÍSTROJE A POMŮCKY PRO MĚŘENÍ TRHLIN 

Při průzkumu trhlin ve zděných prvcích budov se nejprve provede prohlídka vnitřních 

prostor po jednotlivých podlaţí, při které se prohlédne stav vnitřních sloupů, mezidveřních 

pilířů, vnitřních stěn, schodišťových stěn, štítové stěny a příček. Následně se zkoumá vnější 

povrch a vnější stěny objektu. Pro přesné vyšetření trhlin a stanovení jejich vzniku je třeba 

zjistit: [8] 

 současný stav trhliny (na čistém zdivu, zbaveném omítek, nátěrů apod.), 
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 vzájemné posunutí okrajů trhlin, 

 původ trhlin podle charakteristických znaků (směr, vzájemná poloha, stav 

jejich okrajů, drcení materiálu), 

 polohu trhlin, jejich průběh, délky, šířky, hloubky, 

 jakou soustavu tvoří trhliny po celé výšce budovy, 

 zda je budova průběžnými trhlinami rozdělena na dvě nebo více části, 

 zda jsou trhliny stabilizované či nikoliv, tzn. jejich časovou proměnlivost 

(rozevírání, zavírání), 

 zhodnotit možný vliv vody v jakémkoliv skupenství na podzákladí 

(hydrogeologie). [8] 

Měření posunů v trhlinách stavebních konstrukcí je téměř vţdy relativní. Pro měření 

posunů se pouţívá velké mnoţství měřících přístrojů. [8] Pomůcky pro měření trhlin můţeme 

rozdělit na dvě základní skupiny.  

5.8.1 Základní  

 Měřící lupa 

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

na stupnici měřidla. Přesnost od 0,05 mm. 

                                     

Obr. č. 14 – Lupa aplanatická [12]                     Obr. č. 15 – Lupa příložní [13] 

Aplanatická lupa patří dnes mezi velmi rozšířené lupy, které odstraňují vadu 

otvorovou, ta se projevuje tak, ţe bod za lupou se zobrazí jako úsečka.  

S rostoucí vzdáleností mezi lupou a předmětem se tato vada bude zvětšovat. 
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 Mikroskop 

Přesné měření šířky trhlin a okrajů trhlin, pomocí vestavěného osvětlení 

mikroskopu. 

                

  Obr. č. 16 – Mikroskop [14] 

 Srovnávací karta (šablona) 

Před začátkem měření je dobré si zkontrolovat šířky čar pomocí mikroskopu.  

Přiloţením se porovná šířka trhliny nakreslené na šabloně se skutečnou 

měřenou trhlinou. 

 

 

 

 

 

 

   

   Obr. č. 17 – Srovnávací karta [15] 
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 Sádrová destička 

Jde o jednu z nejběţnějších metod sledování rozvoje trhlin ve zděných stěnách. 

Sádrová destička musí být provedena na očištěné zdivo (osekáme omítku  

a vyčistíme spáry, které musí být proškrábány alespoň 5 mm). Zdivo musí být 

před osazením destičky očištěné od povrchových částic a navlhčené, aby došlo 

k dostatečnému přilnutí sádry. 

Destička o tloušťce 10 - 15 mm se osazuje kolmo na směr trhliny, s přesahem 

80 - 100 mm na kaţdou stanu od trhliny. Povrch musí být co nejlépe vyhlazen  

a vyryto datum provedení destičky a identifikační značka. 

Destičky je vhodné kontrolovat v pravidelných intervalech. Kontroluje se jejich 

stav, vznik trhlin a vše se zaznamenává do zápisníku. V případě porušení 

destičky se někdy provádí ještě druhá kontrolní destička. 

Měření je pouze informativní, výstupem je především konstatování, zda  

se jedná o aktivní, nebo pasivní trhlinu. 

  

   Obr. č. 18 – Sádrová destička [16] 
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5.8.2 Moderní 

 Analogové a digitální úchylkoměry 

Nejdříve se kolmo na směr trhliny osadí na konstrukci podpory. Trhlina musí 

procházet asi v polovině vzdálenosti mezi podporami. Poté se umístí 

úchylkoměr mezi podpěry a pomocí přenosové tyče se odečte na ciferníku 

hodnota. 

                                 

  Obr. č. 19 – Analogový a digitální úchylkoměr [17] 

 

 Příloţný deformetr 

Princip měření je podobný jako u analogových a digitálních úchylkoměrů. 

Měřící podpěry (trny) zůstávají na konstrukci. Úchylkoměr se upne  

do přenosného rámu s jedním pevným a druhým pohyblivým hrotem. 

Vzdálenost posunu měřícího hrotu je mechanicky přenášena na úchylkoměr.  

Před začátkem měření je nutné přístroj zkalibrovat, pomocí srovnávacího 

ethalonu. 
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   Obr. č. 20 – Příložný deformetr [18] 

 

 Tenzometry strunové 

Strunové tenzometry jsou zaloţeny na principu určení frekvence vlastních 

kmitů ocelové struny předpjaté mezi dvěma trny na určené měrné délce. 

Výsledná frekvence záleţí na délce struny, modulu pruţnosti, měrné hmotnosti, 

napětí a deformaci struny, ale také i na tepelné roztaţnosti struny. 

Tenzometr se v praxi chrání pouzdrem. [18] 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   Obr. č. 21 – Strunový tenzometr [19, 26] 
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 Tenzometry odporové 

Základním principem běţného odporového tenzometru je pasivní čidlo, měřící 

mechanické prodlouţení. Změny prodlouţení jsou v tenzometru převáděny  

na změny elektrického oporu. Jestliţe dojde k prodlouţení délky drátku, 

zmenší se jeho průřez a tím se změní jeho elektrický odpor. 

Odporové tenzometry se lepí na očištěný povrch speciálními lepidly.  

 

 

   Obr. č. 22 – Odporové tenzometry [18] 
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6. TEORIE PASPORTIZACE 

Jak uţ bylo řečeno v úvodu této diplomové práce, pasportizace je zpracování 

dokumentace stávajícího stavu objektu, neboli zpracování technické dokumentace do jednotné 

soustavy a zjištění skutečného stavu. Výsledkem pasportizace je pasport, coţ je jakoby karta 

objektu, která vypovídá o způsobu vyuţití stavby, architektuře stavby, dokladu o vybavenosti 

a poskytuje informace o technických parametrech a stavu objektu. [11] Pasportizací 

zjišťujeme například vady a poruchy stavby, míru opotřebení stavebních konstrukcí  

či jednotlivých prvků stavby. Samotná pasportizace by neměla pouze zdokumentovávat 

stávající stav, ale měla by také popisovat příčiny vzniku vad a poruch a jejich souvislosti, 

které vznikají například uţ při výstavbě nedostatečnou kázní a chybami při provádění stavby. 

Špatně zhotoveným projektem. Nebo následném vzniku poruch při provozu objektu (např. 

přetěţování stavby). 

Účelem pasportizace u pozemních stavebních objektech je vypracování komplexního 

souboru ověřených informací o aktuálním stavu stavebního objektu. [11] 

6.1 DRUHY PASPORTIZACE  

 pasportizace objektů pro potřeby majitele, 

 pasportizace objektů se specifikací jednotlivých prostor, 

 pasportizace objektů se stavebně-technickým průzkumem, 

 pasportizace stávajícího stavu vad a poruch objektů, 

 pasportizace mobiliáře jednotlivých objektů, 

 pasportizace bezpečnostních prvků a únikových cest, 

 pasportizace inţenýrských sítí, 

 pasportizace průmyslových areálů, 

 zjednodušená pasportizace (např. jen fotodokumentace). [11] 

 

 

 

 



43 

6.2 ZÁKLADNÍ NÁPLŇ PASPORTIZACE 

Základní náplní pasportizace je příprava podkladů pro místní šetření s podrobnou 

prohlídkou vybraných objektů (např. dostupné údaje o vzniku a všech významnějších 

stavebních úpravách typu přístavba, nástavba, adaptace, modernizace, rekonstrukce apod.) 

Dále se zabývá vizuální kontrolou všech konstrukcí či prvků objektu se záznamem 

jejich stavebně-technického stavu, podrobnou dokumentací stávajících parametrů 

jednotlivých konstrukcí či prvků, stávajících zjištěných vad a poruch jednotlivých konstrukcí 

či prvků a specifikace místních podmínek. 

V neposlední řadě se zabývá pořízením zápisů a protokolů pasportizace o současném 

stavu jednotlivých konstrukcí či prvků stavby, pořízení a zpracování podrobné 

fotodokumentace, která je nedílnou součástí pasportu. Pořizují se záběry stávajícího stavu 

objektu všech stran, fasád, inkriminovaných míst. Fotodokumentace je nezbytným  

a vypovídajícím dokladem. Dále se provádí vyhotovení zjednodušené technické dokumentace 

stavebního objektu ve formě zprávy z prohlídky objektu včetně protokolů a výkresové 

dokumentace, v níţ jsou zakresleny i zjištěné vady a poruchy (např. trhliny, průsaky 

povrchové nebo spodní vody, deformace, odchylky konstrukcí od svislosti nebo vodorovnosti 

apod.). [11] 

6.3 ROZDĚLENÍ PASPORTŮ DLE PODROBNOSTI 

6.3.1 Zjednodušený pasport 

Pasport, který obsahuje půdorysy jednotlivých podlaţí se zakreslením zařizovacích 

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

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

o zjištěných vadách a poruchách. [11] 

6.3.2 Střední pasport 

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

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

rozvodů technického vybavení objektu, technickou situaci objektu v měř. 1:500  

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

technickou zprávu s popisem konstrukcí, se základními stavebně-technickými údaji 



44 

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

stavebně-technického stavu včetně popisu zjištěných vad a poruch. [11] 

6.3.3 Úplný pasport 

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

povrchů včetně uvedení druhů podlah a podhledů jednotlivých místností. V dokumentaci jsou 

rozlišeny viditelné konstrukční prvky, případně jejich předpokládaný průběh. V technické 

zprávě s popisem konstrukcí, se základními stavebně-technickými údaji jednotlivých 

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

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

a poruch. [11] 

6.3.4 Další vyuţití pasportizace 

Pasportizace můţe být pouţita pro zpracování repasportizace, k vyhodnocení vlivu 

vlastní stavební činnosti v objektu na pasportizovaný objekt. Dále pro určení zjištění rozsahu 

škody pro určení výše náhrady škody způsobené stavební činností prováděnou na okolních 

podzemních, pozemních nebo inţenýrských stavbách na pasportizovaném objektu. [11] 

6.4 ZADAVATEL PASPORTIZACE 

6.4.1 Vlastník 

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

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

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

[11] 

6.4.2 Investor 

U podzemních, pozemních nebo inţenýrských staveb pro účely vyhodnocení vlivu 

organizované stavební činnosti a případné zjištění rozsahu nutných vyvolaných oprav nebo 

výše náhrady škody způsobené stavební činností na okolních pozemních stavbách. [11] 
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6.4.3 Zhotovitel 

U podzemních, pozemních nebo inţenýrských staveb pro účely vyhodnocení vlivu 

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

náhrady škody způsobené stavební činností na okolních pozemních stavbách. [11] 

6.5 CENA ZA VYPRACOVÁNÍ PASPORTIZACE 

Cena za vypracování pasportizace není obecně stanovena, je individuální a odvíjí se 

od velikosti a sloţitosti objektu a poţadavků zákazníka. Kaţdý objekt je odlišný a je 

poţadován jiný stupeň podrobnosti zpracování pasportizace.  

Pro stanovení ceny pasportizace můţeme vyuţít analogicky Výkonový a honorářový 

řád architektů, inţenýrů a techniků činných ve výstavbě nebo Sazebník pro navrhování 

nabídkových cen projektových a inţenýrských prací – UNIKA.  

Hlavním atributem pro výpočet ceny pasportu bude to, pro jaký účel, v jakém rozsahu 

a jaké podrobnosti má být pasport stavby zpracován. 
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7. PASPORTIZACE OBJEKTU 

7.1 ÚVOD 

Pasportizace bude provedena na rodinném domě v Hodoníně a bude slouţit jako 

podklad pro následující plánovanou modernizaci stavby.  

Jedná se o stávající podsklepený rodinný dům s nevyuţitou půdou. Plánují se stavební 

úpravy 1.NP a 2.NP, kterými bude objekt dispozičně upraven pro potřeby současného 

moderního způsobu uţívání. Pozemek je v majetku investora. K domu jsou přivedeny 

stávající přípojky vody, kanalizace, plynu a NN. Příjezd k RD bude ponechán ve stávajícím 

stavu. 

 

 

   Obr. č. 23 – Přední pohled [27] 
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7.2 POLOHA OBJEKTU 

Objekt se nachází ve stávající zástavbě v rovinatém území v Hodoníně na ulici 

Muchova, na parcelách č. 2322/1 a 2322/2 v k.ú. Hodonín. Zastavěná plocha je 132,9 m
2
. 

Objekt je situován v lokalitě, která je v současnosti zastavěna rodinnými domy a jsou zde 

vybudovány inţenýrské sítě: voda, kanalizace, plyn a NN. Objekt se nenachází na území, 

které by vyţadovalo ochranu, jako je např. památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, záplavové území. Pouze jak můţeme vidět na obr. č. 23, tak se RD nachází 

v ochranném pásmu dráhy. V jiných ochranných ani bezpečnostních pásmech se stavba 

nenachází. Dále se objekt nenachází v záplavové oblasti ani na poddolovaném území. 

 

 

   Obr. č. 24 – Základní mapa [24] 
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Obr. č. 25 – Letecký pohled [24] 

 

 

Obr. č. 26 – Výřez z katastrální mapy [25] 
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7.3 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU 

Objekt má v 1.NP stěny z plných cihel zaloţené na cihelných a částečně betonových 

základech, ve 2.NP a 3.NP stěny z keramických bloků. Nad 1.PP je strop ţelezobetonový 

ţebírkový, nad částí půdorysu 1.NP je původní dřevěný strop, který dnes plní pouze funkci 

podhledu, nad celým 1.NP a 2.NP jsou stropy keramobetonové, konstrukce krovu je dřevěná.  

Stávající nosné konstrukce vykazují dostatečnou mechanickou odolnost a stabilitu, při 

prohlídce nebyly zjištěny ţádné zásadnější statické poruchy. Nosné konstrukce (stropy, krov) 

nebudou stavebními úpravami přitěţovány.  

Při provedeném průzkumu stavu nosných konstrukcí nebyly zjištěny na nosných prvcích 

objektu statické poruchy nebo nadlimitní deformace těchto prvků. 

 Výkresy viz dokumentace přiloţená v příloze A - Výkresy stávajícího stavu. 

 

 

 

Obr. č. 27 – Stávající pohledy [29] 
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7.3.1 Skladby stávajích konstrukcí 

 Podlaha v 1.PP na terénu 

(označení podlahy na výkresech - A) 

- cementový potěr gletovaný tl. 20 mm,  

- betonová mazanina tl. 80 mm,  

- hydroizolace,  

- betonová mazanina tl. 50 mm,  

- zemní násyp. 

 Podlaha v 1.NP na terénu - vstupní prostor 

(označení podlahy na výkresech - B) 

- keramická dlaţba,  

- betonová deska schodiště tl. 115 mm, 

- hydroizolace,  

- betonová mazanina tl. 50 mm,  

- zemní násyp. 

 Podlaha nad 1.PP - nad podsklepenou částí 

(označení podlahy na výkresech - C) 

- nášlapná vrstva tl. 15 mm - různá (koberec, PVC), 

- betonová mazanina tl. 65 mm, 

- ţebírkový strop se stropní ŢB deskou tl. 125 mm, 

- vápenocementová omítka stropu tl. 15 mm. 

 Podlaha nad exteriérem - nad závětřím a lodţií 

(označení podlahy na výkresech - D) 

- nášlapná vrstva tl. 15 mm  - různá (koberec, PVC), 

- betonová mazanina tl. 50 mm, 

- perlitbeton tl. 70 mm,   

- strop z ocelových I nosníků a keramických stropních desek HURDIS  

do keramických patek tl. 80 mm, 

- vápenocementová omítka stropu tl. 15 mm. 
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 Podlaha nad garáţí 

(označení podlahy na výkresech - D1) 

- nášlapná vrstva tl. 15 mm - různá (PVC, koberec) 

- betonová mazanina tl. 50 mm, 

- perlitbeton tl. 70 mm,   

- strop z ocelových I nosníků a keramických stropních desek HURDIS  

do keramických patek tl. 80 mm, 

- vápenocementová omítka stropu tl. 15 mm. 

 Strop nad 2.NP a 3.NP 

(označení podlahy na výkresech - E) 

- betonová mazanina tl. 50 mm, 

- perlitbeton tl. 70 mm,   

- strop z ocelových I nosníků a keramických stropních desek HURDIS  

do keramických patek tl. 80 mm, 

- vápenocementová omítka stropu tl. 15 mm. 

 

 Obvodové zdivo 

Obvodové zdivo není v původní PD stavebních úprav (nástavba a přístavba původního 

RD) specifikováno, ale předpokládá se, ţe 2.NP je provedeno uţ z keramických 

dutinových tvárnic (stavební úpravy realizovány kolem roku 1988), 1.NP podsklepené 

části je z cihel plných, 1.NP nad garáţí je provedeno z keramických dutinových 

tvárnic (bylo součástí stavebních úprav z roku 1988). 

7.4 VADY A PORUCHY OBJEKTU 

Při místním šetření se jednotlivé vady a poruchy objektu zaznamenají do formulářů. 

Formuláře obsahují výřez z půdorysu řešeného místa, fotografii, popis a návrh opravy nebo 

řešení vzniklé situace.  

Pro přehlednost jsou řešené vady vţdy označeny v přiloţeném půdorysu a poté 

následují podrobně vyplněné formuláře pasportu, poskládané postupně po jednotlivých 

podlaţích domu (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, PŮDA). Ve fotodokumentaci jsou zvýrazněna 

místa trhlin, aby byl lépe vidět jejich tvar. 
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7.4.1 Půdorys 1.PP s vyznačením řešených míst 
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7.4.2 Půdorys 1.NP s vyznačením řešených míst  

 



62 

 



63 

 



64 

 



65 

 

 



66 

  



67 

7.4.3 Půdorys 2.NP s vyznačením řešených míst 
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7.4.4 Půdorys 3.NP s vyznačením řešených míst 
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7.4.5 Půdorys Půdy s vyznačením řešených míst 
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7.5 KOMENTÁŘ 

Objekt není v havarijním stavu. Nejrůznější trhliny v omítce, které se vyskytují na 

řešeném objektu, nemají charakter statických trhlin. Jedná se spíše o estetickou vadu, která 

nemá podstatný vliv na kvalitu, ale pouze na dojem stavby. Důleţité je, ţe stávající nosné 

konstrukce vykazují dostatečnou pevnost a stabilitu. Zvýšenou vlhkost v prostorách 1.PP je 

moţné vyřešit pomocí doporučených návrhů oprav, uvedených vţdy u konkrétní vady. 

Stanovit pravou, a často jednoznačnou příčinu poruch stavebních objektů je jeden  

z nejdůleţitějších a nejobtíţnějších úkolů pro úspěšnou sanaci nebo rekonstrukci. Téměř 

kaţdý případ je individuálním problémem. Někdy existuje jediné vysvětlení příčiny vzniku 

poruchy, avšak většinou jde o kombinaci chyb v projektu, pouţití vadných materiálů, vlivu 

škodlivého prostředí, nedostatku odborných znalostí, nedostatečné disciplíny na mnoha 

úrovních řízení. [31] 

Uvedené návrhy řešení nejsou propracovány do detailu, vţdy je třeba se poradit  

s odborníkem na danou problematiku, který můţe podat ucelenější a přesnější návrh řešení.  
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8. POLOŢKOVÝ ROZPOČET 

Poloţkový rozpočet lze definovat jako, poloţkové ohodnocení jednotlivých 

stavebních, montáţních a řemeslných prací, které jsou doplněné jednotkovými cenami  

za měrnou jednotku. Jde tedy o soubor finančně ohodnocených poloţek u odpovídajícího 

objektu na úrovni poloţek stavebních a montáţních prací, stavebních materiálů. [33] 

Poloţkový rozpočet je zhotoven pro jednotlivé vady a poruchy, řešené v kapitole 

pasportizace objektu.  

Při sestavování poloţkového rozpočtu se postupuje v zásadě dle následujících bodů: 

 Sestavení výkazu výměr  

 Ocenění výkazu výměr cenami z katalogů  

 Součinem výměry a jednotkové ceny u kaţdé poloţky se získají základní 

náklady jednotlivých poloţek 

 Současně se u kaţdé poloţky vypočítává hmotnost, celková hmotnost prací 

HSV a celková hmotnost jednotlivých řemeslných oborů PSV slouţící pro 

výpočet přesunu hmot  

 Výpočet základních nákladů jednotlivých stavebních dílů  

 Rekapitulace základních nákladů HSV a PSV  

 Výpočet a rekapitulace vedlejších nákladů  

 Krycí list rozpočtu stavebního objektu se základními údaji a výslednou 

rozpočtovou cenou [32]  
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8.1 VYPRACOVANÝ POLOŢKOVÝ ROZPOČET 

Rozpočet pro zjištěné vady na řešeném objektu je zpracován pomocí programu 

BUILDpowerS. Kaţdá vada je ohodnocena samostatně a je pouţita sníţená 15% DPH. 

Podrobný popis vad s návrhy řešení viz předchozí kapitola 7. 

Stavba: 2399 RD Hodonín

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval: Kadlčík Radek

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 18.05.2016

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,09

75 937,00

0,00

53 659,86

0,00

Celkem

Za zhotovitele

9 905,00

66 031,91

0,00

66 031,91

12 372,05

0,00

 

    Tab. č. 1 – Položkový rozpočet stavby 
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8.1.1 Rekapitulace dílčích částí 

 

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

2399 66 032 0 9 905 75 937 100

1 1 576 0 236 1 812 2

2 2 549 0 382 2 931 4

3 4 986 0 748 5 734 8

4 1 051 0 158 1 209 2

5 397 0 60 457 1

6 4 181 0 627 4 808 6

7 739 0 111 850 1

8 4 674 0 701 5 375 7

9 681 0 102 783 1

10 1 293 0 194 1 487 2

11 990 0 149 1 139 2

12 1 318 0 198 1 515 2

13 3 340 0 501 3 842 5

14 134 0 20 154 0

15 1 925 0 289 2 214 3

16 1 506 0 226 1 732 2

17 4 834 0 725 5 559 7

18 430 0 64 494 1

19 9 639 0 1 446 11 084 15

20 8 373 0 1 256 9 629 13

21 11 416 0 1 712 13 129 17

66 032 0 9 905 75 937 100

RD Hodonín

VADA 1

VADA 10

VADA 11

VADA 2

VADA 20

VADA 21

VADA 3

VADA 4

VADA 13

VADA 14

VADA 15

VADA 16

VADA 17

VADA 18

VADA 12

VADA 5

VADA 6

VADA 7

VADA 8

VADA 9

Celkem za stavbu

VADA 19

 

   Tab. č. 2 – Rekapitulace dílčích částí rozpočtu 
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8.1.2 Rekapitulace dílů 

 

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 4 237,93 6

6 HSV 2 306,34 3

61 HSV 16 127,36 24

62 HSV 14 690,60 22

94 HSV 6 850,90 10

96 HSV 344,22 1

97 HSV 3 264,14 5

99 HSV 2 046,02 3

783 PSV 8 612,78 13

784 PSV 3 759,27 6

D96 PSU 3 792,35 6

Cena celkem 66 031,91 100

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Nátěry

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

 

   Tab. č. 3 – Rekapitulace dílů rozpočtu 
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8.1.3 Poloţkový rozpočet - VADA 1 

 

S: 2399

O: 2399

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 303,25 0,32

1 602011184RT7 Omítka stěn tenkovrstvá silikátová 

barevná Cemix, TZC, zatíraná, 

tloušťka vrstvy 2,0 mm

m2 0,27750 275,50 76,45 0,28 0,08

2 602019189R00 Omítka stěn tenkovrstvá mozaiková 

AlfaDEKOR

m2 0,61050 371,50 226,80 0,40 0,24

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 817,46 1,09

3 622434124RT1 Omítkový sanační systém HASIT, 

4vrst., vrstvy: Hasit 205, Hasit 208, 

Hasit 200, Hasit 212

m2 0,27750 924,00 256,41 1,23 0,34

4 622434124RT2 Omítkový sanační systém HASIT, 

4vrst., soklový:Hasit 205, Hasit 208, 

Hasit 210, Hasit 212

m2 0,61050 919,00 561,05 1,23 0,75

Díl: 97 Prorážení otvorů 384,88 0,52

5 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v 

složit.1-4 do 100 %

m2 0,27750 44,50 12,35 0,20 0,06

6 978059611R00 Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 

m2

m2 0,61050 183,50 112,03 0,76 0,46

7 55350980R Svod l = 1000 mm ruukki 150/100 ks    1,00000 260,50 260,50 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16,18 0,06

8 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 6 m

t 0,06755 239,50 16,18 0,94 0,06

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 54,24 0,08

9 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 

50 m

t 0,07071 180,00 12,73 0,75 0,05

10 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku 

do 1 km

t 0,07071 172,00 12,16 0,49 0,03

11 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 

km

t 0,07071 15,20 1,07 0,00 0,00

12 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,07071 400,00 28,28 0,00 0,00

Položkový rozpočet 

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

za skládku.

VADA 1, Celkem cena s DPH 1 812 Kč

RD Hodonín

RD Hodonín

 

   Tab. č. 4 – Položkový rozpočet - Vada 1 
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8.1.4 Poloţkový rozpočet - VADA 2 

 

S: 2399

O: 2399

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 97 Prorážení otvorů 348,53 1,57

1 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v 

rozsahu do 100 %

m2 6,03000 57,80 348,53 0,26 1,57

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00

2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 6 m

t 0,00000 239,50 0,00 0,94 0,00

Díl: 783 Nátěry 1 860,26 2,15

3 783893383R00 Nátěr sanační vlhkého zdiva Navom 2 

PUP trojnásob.

m2 6,03000 308,50 1 860,26 0,36 2,15

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 340,27 0,92

4 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 

50 m

t 0,27738 180,00 49,93 0,75 0,21

5 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 

1.PP nošením

t 0,27738 459,50 127,46 2,07 0,57

6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku 

do 1 km

t 0,27738 172,00 47,71 0,49 0,14

7 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 

km

t 0,27738 15,20 4,22 0,00 0,00

8 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,27738 400,00 110,95 0,00 0,00

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

za skládku.

RD Hodonín

RD Hodonín

VADA 2, Celkem cena s DPH 2 931 Kč

Položkový rozpočet 

včetně pomocného lešení.

 

   Tab. č. 5 – Položkový rozpočet - Vada 2 

Komentář: Zdivo bude pouze otlučeno a natřeno. 



85 

8.1.5 Poloţkový rozpočet - VADA 3 

 

S: 2399

O: 2399

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 1 228,97 1,32

1 602011184RT7 Omítka stěn tenkovrstvá silikátová 

barevná Cemix, TZC, zatíraná, 

tloušťka vrstvy 2,0 mm

m2 0,55650 275,50 153,32 0,28 0,16

2 602019189R00 Omítka stěn tenkovrstvá mozaiková 

AlfaDEKOR

m2 2,89543 371,50 1 075,65 0,40 1,16

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 175,11 4,24

3 622434124RT1 Omítkový sanační systém HASIT, 

4vrst., vrstvy: Hasit 205, Hasit 208, 

Hasit 200, Hasit 212

m2 0,55650 924,00 514,21 1,23 0,68

4 622434124RT2 Omítkový sanační systém HASIT, 

4vrst., soklový:Hasit 205, Hasit 208, 

Hasit 210, Hasit 212

m2 2,89543 919,00 2 660,90 1,23 3,56

Díl: 97 Prorážení otvorů 297,22 1,24

5 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v 

složit.1-4 do 100 %

m2 0,55650 44,50 24,76 0,20 0,11

6 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 

m2

m2 2,89543 94,10 272,46 0,39 1,13

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 61,58 0,24

7 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 6 m

t 0,25712 239,50 61,58 0,94 0,24

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 222,90 0,36

8 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 

50 m

t 0,29053 180,00 52,30 0,75 0,22

9 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku 

do 1 km

t 0,29053 172,00 49,97 0,49 0,14

10 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 

km

t 0,29053 15,20 4,42 0,00 0,00

11 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,29053 400,00 116,21 0,00 0,00

Položkový rozpočet 

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

za skládku.

RD Hodonín

RD Hodonín

VADA 3, Celkem cena s DPH 5 734 Kč

 

   Tab. č. 6 – Položkový rozpočet - Vada 3 
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8.1.6 Poloţkový rozpočet - VADA 4 

 

S: 2399

O: 2399

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 1 015,00 0,39

1 612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 

0,09 m2

kus 1,00000 106,00 106,00 0,28 0,28

2 612563111R00 Oprava trhlin m 1,50000 606,00 909,00 0,07 0,11

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2,26 0,01

3 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 6 m

t 0,00944 239,50 2,26 0,94 0,01

Díl: 784 Malby 33,70 0,08

4 784443001RT3 Malba disperzní interiérová Paulín, 

výška do 3,8 m, nátěr Tixotropica 

Verona, bílý, 2 x, penetrace 1 x

m2 0,60500 55,70 33,70 0,13 0,08

Položkový rozpočet 

RD Hodonín

RD Hodonín

VADA 4, Celkem cena s DPH 1 209 Kč

 

   Tab. č. 7 – Položkový rozpočet - Vada 4 
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8.1.7 Poloţkový rozpočet - VADA 5 

 

S: 2399

O: 2399

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 97 Prorážení otvorů 54,32 0,24

1 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v 

rozsahu do 100 %

m2 0,93975 57,80 54,32 0,26 0,24

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00

2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 6 m

t 0,00000 239,50 0,00 0,94 0,00

Díl: 783 Nátěry 289,91 0,34

3 783893383R00 Nátěr sanační vlhkého zdiva Navom 2 

PUP trojnásob.

m2 0,93975 308,50 289,91 0,36 0,34

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 53,03 0,14

4 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 

50 m

t 0,04323 180,00 7,78 0,75 0,03

5 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 

1.PP nošením

t 0,04323 459,50 19,86 2,07 0,09

6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku 

do 1 km

t 0,04323 172,00 7,44 0,49 0,02

7 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 

km

t 0,04323 15,20 0,66 0,00 0,00

8 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,04323 400,00 17,29 0,00 0,00

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

za skládku.

RD Hodonín

RD Hodonín

VADA 5, Celkem cena s DPH 457 Kč

Položkový rozpočet 

včetně pomocného lešení.

 

   Tab. č. 8 – Položkový rozpočet - Vada 5 

Komentář: Zdivo bude pouze otlučeno a natřeno. 
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8.1.8 Poloţkový rozpočet - VADA 6 

 

S: 2399

O: 2399

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 97 Prorážení otvorů 571,70 2,57

1 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v 

rozsahu do 100 %

m2 9,89100 57,80 571,70 0,26 2,57

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00

2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 6 m

t 0,00000 239,50 0,00 0,94 0,00

Díl: 783 Nátěry 3 051,37 3,53

3 783893383R00 Nátěr sanační vlhkého zdiva Navom 2 

PUP trojnásob.

m2 9,89100 308,50 3 051,37 0,36 3,53

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 558,15 1,50

4 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 

50 m

t 0,45499 180,00 81,90 0,75 0,34

5 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 

1.PP nošením

t 0,45499 459,50 209,07 2,07 0,94

6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku 

do 1 km

t 0,45499 172,00 78,26 0,49 0,22

7 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 

km

t 0,45499 15,20 6,92 0,00 0,00

8 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,45499 400,00 182,00 0,00 0,00

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

za skládku.

RD Hodonín

RD Hodonín

VADA 6, Celkem cena s DPH 4 808 Kč

Položkový rozpočet 

včetně pomocného lešení.

 

   Tab. č. 9 – Položkový rozpočet - Vada 6 

Komentář: Zdivo bude pouze otlučeno a natřeno. 
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8.1.9 Poloţkový rozpočet - VADA 7 

 

S: 2399

O: 2399

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 712,00 0,35

1 612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 

0,09 m2

kus 1,00000 106,00 106,00 0,28 0,28

2 612563111R00 Oprava trhlin m 1,00000 606,00 606,00 0,07 0,07

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1,90 0,01

3 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 6 m

t 0,00794 239,50 1,90 0,94 0,01

Díl: 784 Malby 25,07 0,06

4 784443001RT3 Malba disperzní interiérová Paulín, 

výška do 3,8 m, nátěr Tixotropica 

Verona, bílý, 2 x, penetrace 1 x

m2 0,45000 55,70 25,07 0,13 0,06

Položkový rozpočet 

RD Hodonín

RD Hodonín

VADA 7, Celkem cena s DPH 850 Kč

 

   Tab. č. 10 – Položkový rozpočet - Vada 7 
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8.1.10 Poloţkový rozpočet - VADA 8 

 

S: 2399

O: 2399

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 97 Prorážení otvorů 639,12 2,87

1 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v 

rozsahu do 100 %

m2 11,05750 57,80 639,12 0,26 2,87

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00

2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 6 m

t 0,00000 239,50 0,00 0,94 0,00

Díl: 783 Nátěry 3 411,24 3,94

3 783893383R00 Nátěr sanační vlhkého zdiva Navom 2 

PUP trojnásob.

m2 11,05750 308,50 3 411,24 0,36 3,94

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 623,96 1,68

4 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 

50 m

t 0,50864 180,00 91,56 0,75 0,38

5 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 

1.PP nošením

t 0,50864 459,50 233,72 2,07 1,05

6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku 

do 1 km

t 0,50864 172,00 87,49 0,49 0,25

7 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 

km

t 0,50864 15,20 7,73 0,00 0,00

8 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,50864 400,00 203,46 0,00 0,00

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

za skládku.

RD Hodonín

RD Hodonín

VADA 8, Celkem cena s DPH 5 375 Kč

Položkový rozpočet 

včetně pomocného lešení.

 

   Tab. č. 11 – Položkový rozpočet - Vada 8 

Komentář: Zdivo bude pouze otlučeno a natřeno. 
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8.1.11 Poloţkový rozpočet - VADA 9 

 

S: 2399

O: 2399

R: 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 651,40 0,35

1 612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 

0,09 m2

kus 1,00000 106,00 106,00 0,28 0,28

2 612563111R00 Oprava trhlin m 0,90000 606,00 545,40 0,07 0,07

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1,83 0,01

3 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 6 m

t 0,00764 239,50 1,83 0,94 0,01

Díl: 784 Malby 27,29 0,07

4 784443001RT3 Malba disperzní interiérová Paulín, 

výška do 3,8 m, nátěr Tixotropica 

Verona, bílý, 2 x, penetrace 1 x

m2 0,49000 55,70 27,29 0,13 0,07

Položkový rozpočet 

RD Hodonín

RD Hodonín

VADA 9, Celkem cena s DPH 783 Kč

 

   Tab. č. 12 – Položkový rozpočet - Vada 9 



92 

8.1.12 Poloţkový rozpočet - VADA 10 

 

S: 2399

O: 2399

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 558,82 1,46

1 611421221R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% 

plochy - hladkých

m2 5,80000 70,40 408,32 0,19 1,10

2 612401291R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 

0,25 m2

kus 1,00000 150,50 150,50 0,36 0,36

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11,26 0,04

3 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 6 m

t 0,04703 239,50 11,26 0,94 0,04

Díl: 784 Malby 722,71 1,74

4 784443001RT3 Malba disperzní interiérová Paulín, 

výška do 3,8 m, nátěr Tixotropica 

Verona, bílý, 2 x, penetrace 1 x

m2 12,97500 55,70 722,71 0,13 1,74

Položkový rozpočet 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa.

RD Hodonín

RD Hodonín

VADA 10, Celkem cena s DPH 1 487 Kč

 

   Tab. č. 13 – Položkový rozpočet - Vada 10 
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8.1.13 Poloţkový rozpočet - VADA 11 

 

S: 2399

O: 2399

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 392,36 1,13

1 612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. 

- hladkých

m2 10,38000 37,80 392,36 0,11 1,13

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13,28 0,05

2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 6 m

t 0,05543 239,50 13,28 0,94 0,05

Díl: 784 Malby 584,85 1,41

3 784443001RT3 Malba disperzní interiérová Paulín, 

výška do 3,8 m, nátěr Tixotropica 

Verona, bílý, 2 x, penetrace 1 x

m2 10,50000 55,70 584,85 0,13 1,41

Položkový rozpočet 

RD Hodonín

RD Hodonín

VADA 11, Celkem cena s DPH 1 139 Kč

 

   Tab. č. 14 – Položkový rozpočet - Vada 11 
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8.1.14 Poloţkový rozpočet - VADA 12 

 

S: 2399

O: 2399

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 727,65 1,96

1 611421221R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% 

plochy - hladkých

m2 10,33600 70,40 727,65 0,19 1,96

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14,21 0,06

2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 6 m

t 0,05933 239,50 14,21 0,94 0,06

Díl: 784 Malby 575,72 1,39

3 784443001RT3 Malba disperzní interiérová Paulín, 

výška do 3,8 m, nátěr Tixotropica 

Verona, bílý, 2 x, penetrace 1 x

m2 10,33600 55,70 575,72 0,13 1,39

Položkový rozpočet 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa.

RD Hodonín

RD Hodonín

VADA 12, Celkem cena s DPH 1 515 Kč

 

   Tab. č. 15 – Položkový rozpočet - Vada 12 
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8.1.15 Poloţkový rozpočet - VADA 13 

 

S: 2399

O: 2399

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 774,12 0,82

1 602011184RT7 Omítka stěn tenkovrstvá silikátová 

barevná Cemix, TZC, zatíraná, 

tloušťka vrstvy 2,0 mm

m2 0,92500 275,50 254,84 0,28 0,26

2 602019189R00 Omítka stěn tenkovrstvá mozaiková 

AlfaDEKOR

m2 1,39780 371,50 519,28 0,40 0,56

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 139,28 2,86

3 622434124RT1 Omítkový sanační systém HASIT, 

4vrst., vrstvy: Hasit 205, Hasit 208, 

Hasit 200, Hasit 212

m2 0,92500 924,00 854,70 1,23 1,14

4 622434124RT2 Omítkový sanační systém HASIT, 

4vrst., soklový:Hasit 205, Hasit 208, 

Hasit 210, Hasit 212

m2 1,39780 919,00 1 284,58 1,23 1,72

Díl: 97 Prorážení otvorů 243,14 1,03

5 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v 

složit.1-4 do 100 %

m2 0,92500 44,50 41,16 0,20 0,19

6 978059621R00 Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 

m2

m2 1,39780 144,50 201,98 0,60 0,84

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 41,34 0,16

7 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 6 m

t 0,17262 239,50 41,34 0,94 0,16

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 142,59 0,26

8 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku 

do 1 km

t 0,17898 172,00 30,78 0,49 0,09

9 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 

km

t 0,17898 15,20 2,72 0,00 0,00

10 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,17898 209,50 37,50 0,94 0,17

11 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,17898 400,00 71,59 0,00 0,00

Položkový rozpočet 

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

za skládku.

RD Hodonín

RD Hodonín

VADA 13, Celkem cena s DPH 3 842 Kč

 

   Tab. č. 16 – Položkový rozpočet - Vada 13 
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8.1.16 Poloţkový rozpočet - VADA 14 

 

S: 2399

O: 2399

R: 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 73,09 0,20

1 611421221R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% 

plochy - hladkých

m2 1,03820 70,40 73,09 0,19 0,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2,91 0,01

2 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 12 m

t 0,00596 488,50 2,91 1,89 0,01

Díl: 784 Malby 57,83 0,14

3 784443001RT3 Malba disperzní interiérová Paulín, 

výška do 3,8 m, nátěr Tixotropica 

Verona, bílý, 2 x, penetrace 1 x

m2 1,03820 55,70 57,83 0,13 0,14

Položkový rozpočet 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa.

VADA 14, Celkem cena s DPH 154 Kč

RD Hodonín

RD Hodonín

 

   Tab. č. 17 – Položkový rozpočet - Vada 14 
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8.1.17 Poloţkový rozpočet - VADA 15 

 

S: 2399

O: 2399

R: 15

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 1 051,23 2,83

1 611421221R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% 

plochy - hladkých

m2 14,93220 70,40 1 051,23 0,19 2,83

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 41,87 0,16

2 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 12 m

t 0,08571 488,50 41,87 1,89 0,16

Díl: 784 Malby 831,72 2,01

3 784443001RT3 Malba disperzní interiérová Paulín, 

výška do 3,8 m, nátěr Tixotropica 

Verona, bílý, 2 x, penetrace 1 x

m2 14,93220 55,70 831,72 0,13 2,01

Položkový rozpočet 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa.

VADA 15, Celkem cena  DPH 2 214 Kč

RD Hodonín

RD Hodonín

 

   Tab. č. 18 – Položkový rozpočet - Vada 15 
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8.1.18 Poloţkový rozpočet - VADA 16 

 

S: 2399

O: 2399

R: 16

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 81,14 0,17

1 622471317RV6 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, 

složitost 1 - 2, barva silikátová 

Profibaustoffe

m2 0,45000 98,20 44,19 0,23 0,10

2 622904212R00 Očištění organických nečiistot z fasád 

slož.1-2

m2 0,45000 82,10 36,95 0,16 0,07

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 425,00 2,75

3 946941102RT1 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 

x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m

sada 1,00000 390,00 390,00 1,60 1,60

4 946941192RT1 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 

2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m

den 3,00000 251,50 754,50 0,00 0,00

5 946941802RT1 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 

2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m

sada 1,00000 280,50 280,50 1,15 1,15

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,08 0,00

6 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 6 m

t 0,00033 239,50 0,08 0,94 0,00

Položkový rozpočet 

RD Hodonín

RD Hodonín

VADA 16, Celkem cena s DPH 1 732 Kč

 

   Tab. č. 19 – Položkový rozpočet - Vada 16 
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8.1.19 Poloţkový rozpočet - VADA 17 

 

S: 2399

O: 2399

R: 17

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 3 917,58 5,21

1 612434124RT1 Omítkový sanační systém HASIT, 

4vrst., vrstvy: Hasit 205, Hasit 208, 

Hasit 200, Hasit 212

m2 4,23980 924,00 3 917,58 1,23 5,21

Díl: 97 Prorážení otvorů 245,06 1,10

2 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v 

rozsahu do 100 %

m2 4,23980 57,80 245,06 0,26 1,10

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 146,34 0,57

3 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 12 m

t 0,29958 488,50 146,34 1,89 0,57

Díl: 784 Malby 236,16 0,57

4 784443001RT3 Malba disperzní interiérová Paulín, 

výška do 3,8 m, nátěr Tixotropica 

Verona, bílý, 2 x, penetrace 1 x

m2 4,23980 55,70 236,16 0,13 0,57

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 288,54 0,88

5 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 

2.NP nošením

t 0,19503 446,50 87,08 2,01 0,39

6 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další 

NP nošením

t 0,19503 213,00 41,54 0,96 0,19

7 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku 

do 1 km

t 0,19503 172,00 33,55 0,49 0,10

8 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 

km

t 0,19503 15,20 2,96 0,00 0,00

9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,19503 209,50 40,86 0,94 0,18

10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za 

dalších 5 m

t 0,19503 23,30 4,54 0,11 0,02

11 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,19503 400,00 78,01 0,00 0,00

Položkový rozpočet 

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

za skládku.

RD Hodonín

RD Hodonín

VADA 17, Celkem cena s DPH 5 559 Kč

 

   Tab. č. 20 – Položkový rozpočet - Vada 17 
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8.1.20 Poloţkový rozpočet - VADA 18 

 

S: 2399

O: 2399

R: 18

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 167,53 0,48

1 612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. 

- hladkých

m2 4,43200 37,80 167,53 0,11 0,48

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11,56 0,04

2 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 12 m

t 0,02367 488,50 11,56 1,89 0,04

Díl: 784 Malby 250,65 0,60

3 784443001RT3 Malba disperzní interiérová Paulín, 

výška do 3,8 m, nátěr Tixotropica 

Verona, bílý, 2 x, penetrace 1 x

m2 4,50000 55,70 250,65 0,13 0,60

Položkový rozpočet 

VADA 18, Celkem cena s DPH 494 Kč

RD Hodonín

RD Hodonín

 

   Tab. č. 21 – Položkový rozpočet - Vada 18 
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8.1.21 Poloţkový rozpočet - VADA 19 

 

S: 2399

O: 2399

R: 19

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 237,93 3,89

1 314231114RT2 Zdivo komínů z CP 29 P15 na MVC 

pod omítku, s použitím suché maltové 

směsi

m3 0,52313 4 595,00 2 403,78 4,71 2,46

2 314741112R00 Pouzdro průduchu ze šamot. vložek 

průměru 200 mm

m 1,50000 973,00 1 459,50 0,32 0,47

3 316381116R00 Komínové krycí desky s přesahem tl. 

80 - 100 mm

m2 0,27467 1 364,00 374,65 3,48 0,96

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 009,80 2,26

4 627452111RT2 Spárování maltou MCs zapuštěné 

rovné, zdí z cihel, spárovací maltou 

Cemix 10

m2 3,60000 280,50 1 009,80 0,63 2,26

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 125,00 4,00

5 945931101R00 Zřízení horolezeckého úvazu pro práci 

ve výškách

kus 1,00000 2 125,00 2 125,00 4,00 4,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 344,22 1,27

6 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na 

MVC

m3 0,52313 658,00 344,22 2,42 1,27

Díl: 97 Prorážení otvorů 51,00 0,21

7 976047231R00 Vybourání betonových  krycích desek 

tl. do 10 cm

m2    0,40000 127,50 51,00 0,53 0,21

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 775,64 2,62

8 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 25 m

t 1,01790 762,00 775,64 2,58 2,62

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 095,06 2,81

9 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 

2.NP a 1.PP

t 0,90427 246,00 222,45 0,93 0,84

10 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 0,90427 145,00 131,12 0,65 0,59

11 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku 

do 1 km

t 0,90427 172,00 155,53 0,49 0,44

12 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 

km

t 0,90427 15,20 13,74 0,00 0,00

13 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,90427 209,50 189,44 0,94 0,85

14 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za 

dalších 5 m

t 0,90427 23,30 21,07 0,11 0,09

15 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,90427 400,00 361,71 0,00 0,00

Položkový rozpočet 

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

za skládku.

VADA 19, Celkem cena s DPH 11 084 Kč

RD Hodonín

RD Hodonín

 

   Tab. č. 22 – Položkový rozpočet - Vada 19 
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8.1.22 Poloţkový rozpočet - VADA 20 

 

S: 2399

O: 2399

R: 20

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 6 860,70 9,13

1 612434124RT1 Omítkový sanační systém HASIT, 

4vrst., vrstvy: Hasit 205, Hasit 208, 

Hasit 200, Hasit 212

m2 7,42500 924,00 6 860,70 1,23 9,13

Díl: 97 Prorážení otvorů 429,17 1,93

2 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v 

rozsahu do 100 %

m2 7,42500 57,80 429,17 0,26 1,93

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 256,29 0,99

3 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 12 m

t 0,52465 488,50 256,29 1,89 0,99

Díl: 784 Malby 413,57 1,00

4 784443001RT3 Malba disperzní interiérová Paulín, 

výška do 3,8 m, nátěr Tixotropica 

Verona, bílý, 2 x, penetrace 1 x

m2 7,42500 55,70 413,57 0,13 1,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 413,61 1,07

5 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 

2.NP a 1.PP

t 0,34155 246,00 84,02 0,93 0,32

6 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 0,34155 145,00 49,52 0,65 0,22

7 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku 

do 1 km

t 0,34155 172,00 58,75 0,49 0,17

8 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 

km

t 0,34155 15,20 5,19 0,00 0,00

9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,34155 209,50 71,55 0,94 0,32

10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za 

dalších 5 m

t 0,34155 23,30 7,96 0,11 0,04

11 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,34155 400,00 136,62 0,00 0,00

Položkový rozpočet 

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

za skládku.

VADA 20, Celkem cena s DPH 9 629 Kč

RD Hodonín

RD Hodonín

 

   Tab. č. 23 – Položkový rozpočet - Vada 20 
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8.1.23 Poloţkový rozpočet - VADA 21 

 

S: 2399

O: 2399

R: 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

cena / 

MJ Celkem

Nhod / 

MJ

Nhod 

celk.

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 7 467,81 18,51

1 622471317RV6 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, 

složitost 1 - 2, barva silikátová 

Profibaustoffe

m2 45,15000 98,20 4 433,73 0,23 10,38

2 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou 

složitost 3 - 5

m2 45,15000 67,20 3 034,08 0,18 8,13

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 300,90 10,93

3 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s 

podlahami,š.do 1 m, H 10 m

m2 45,15000 42,70 1 927,91 0,13 5,87

4 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 45,51000 1,20 54,61 0,00 0,00

5 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s 

podlahami,š.1 m, H 10 m

m2 45,15000 29,20 1 318,38 0,11 5,06

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 647,49 2,19

6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do 

výšky 25 m

t 0,84972 762,00 647,49 2,58 2,19

Položkový rozpočet 

Včetně kotvení lešení.

VADA 21, Celkem cena s DPH 13 129 Kč

RD Hodonín

RD Hodonín

 

   Tab. č. 24 – Položkový rozpočet - Vada 21 
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9. MODERNIZACE A REKONSTRUKCE OBJEKTU 

Vzhledem k tomu, ţe se bytový standart rok od roku zvyšuje a poţadavky na bydlení 

se v průběhu času mění, je logické, ţe starší budovy postupně přestávají vyhovovat dnešním 

poţadavkům na moderní bydlení. Z toho důvodu je navrţena rekonstrukce a úprava dispozic 

řešeného objektu RD, pro potřeby současného moderního uţívání.  

9.1 BOURACÍ PRÁCE 

Návrh rekonstrukce zahrnuje i změny dispozic objektu RD a proto bude nutné 

provádět i bourání některých stávajících konstrukcí. Bourání částí nenosných konstrukcí je 

obvykle bez větších potíţí, zato mnohem obtíţnější je bourání částí nosných konstrukce. 

Předem je vţdy nutné zjistit, v kterých místech prochází jednotlivé instalace. Vţdy je nutné 

vybrat vhodný způsob bourání, který závisí na konkrétním daném případě. Při bourání otvorů 

v nosných zdech je nutný posudek statika, který určí za jakých podmínek je bourání moţné.  

V řešeném objektu proběhne i bourání otvorů, které má doporučený následující postup 

prováděných prací.  

Pro podchycení zdiva nad budoucím otvorem a roznášení zatíţení do stěny  

se často vyuţívají dva ocelové válcované nosníky tvaru L nebo I,  kaţdý se osadí do zdiva  

z jedné strany stěny,  zejména pro jejich vysokou okamţitou pevnost. Místo ocelových 

válcovaných nosníků lze vyuţít i betonové prefabrikované překlady. 

 rozměření a zakreslení budoucího otvoru, 

 podchycení stropních konstrukcí dočasnou podpůrnou dřevěnou nebo ocelovou 

konstrukcí, 

 vysekání dráţky pro překlad na jednom z líců stěny. Výška dráţky je cca  

o 150 mm vyšší neţ překlad (dvě vrstvy plných cihel), hloubka dráţky 

odpovídá šířce překladu, 

 roznášecí plocha pro uloţení nového překladu se upraví poloţením silného 

ocelového plechu nebo v případě neúnosného zdiva se osadí betonové 

roznášecí kvádříky, 
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 osazení překladu: v místě nad překladem se provede dozdění z kvalitních 

plných cihel a provizorní doklínování, vyklínuje se i případná mezera pod 

novým překladem, 

 provedení dráţky na druhém líci zdiva a osazení překladu stejným způsobem, 

 vybourání potřebného otvoru po zatvrdnutí a získání pevnosti malty, 

 úprava ostění (dozdění nerovností), dozdění nového překladu na obou lících 

stěn, u ocelových nosníků obalení pletivem a omítnutí překladu nového ostění. 

[4] 

 

 

Obr. č. 28 – Bourání otvoru [4] 

Dále je navrţeno i rozšiřování otvorů, které můţe být jednostranné nebo oboustranné. 

Pro jednostranné rozšíření otvoru se doporučuje následující pracovní postup: 

 nejprve se na oba povrchy stěny nakreslí obrys budoucího otvoru včetně 

obrysu překladu, 

 na rozšiřované straně otvoru se vybourá svislý otvor na celou výšku původního 

otvoru tak opatrně, aby se neporušilo čelo nového ostění, 

 mezi tímto svislým vybouraným otvorem a původním otvorem je nutno 

ponechat pilířek šířky cca 400 mm, který slouţí jako provizorní podpora, neţ 

bude definitivně osazen nový překlad, 

 na obou lících stěny se dle nákresu vyseká ve stěně dráţka pro nové I nosníky, 
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 hloubka je dána šířkou nosníku, výška je o cca 150 mm vyšší neţ I nosník, 

 upraví se roznášecí plochy pro uloţení nových I nosníků (ocelový plech, 

betonové roznášecí kvádříky), osadí se I nosníky, vyklínují a nadezdí, 

 po získání pevnosti malty se vybourá ponechaný pomocný pilířek, případně 

  se dozdí a zapraví nové ostění, obalí pletivem a omítne se překlad. [4] 

 

 

Obr. č. 29 – Jednostranné rozšíření otvoru [4] 

Oboustranné rozšíření otvoru má shodný pracovní postup jako jednostranné rozšíření. 

Po vybourání nového otvoru a ponechání pomocného pilířku na jedné straně se provede stejný 

postup i na straně druhé.  

Zakreslení bouracích prací viz příloha B, kde jsou ţlutě vyznačeny bourané konstrukce  

a demontáţe výplní otvorů. Z důvodu přehlednosti byl zvolen způsob zakreslení pouze 

samostatné etapy bouracích prací v jednotlivých výkresech. Často se totiţ bourací práce 

zakreslují současně i s nově budovanými konstrukcemi. Proto při bourání je nutné vyuţívat  

i výkresy s návrhem modernizace, viz příloha C. 
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9.2 NÁVRH MODERNIZACE A REKONSTRUKCE 

V případě RD se jedná se o stávající stavbu, jejíţ vnější rozměry budou upraveny 

pouze v úrovni 1.NP. Bude provedeno rozšíření přístavbou (jedná se o začlenění „lodţiového“ 

prostoru do obytné části RD) z původní zastavěné plochy 132,9 m
2 

na 137,4 m
2
.  

Provedenými úpravami nedojde k výškové změně RD. Provedením stavebních úprav  

a přístavby nebude nijak změněn stávající stav odvodu dešťových ani splaškových vod. 

V objektu budou ponechány dvě koupelny a tři WC. Počet kuchyní bude navýšen z jedné  

na dvě, ale kuchyň v místnosti č. 1.06 bude v části objektu určeného pro návštěvy a bude 

vyuţívána pouze občasně, stejně jako koupelna v místnosti 1.05.  

Počet stálých uţivatelů RD se po provedení stavebních úprav a přístavby proti 

současnému stavu nezmění. 

zastavěná plocha RD:   navýšení o 4,5 na 137,4 [m
2
] 

obestavěný prostor RD:  navýšení o 21,51 na 1815,9 [m
3
] 

uţitná plocha:    navýšení o 4,5 na 380,82 [m
2
] 

počet funkčních jednotek  2 

počet uţivatelů   do 6-ti osob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 30 – Pohledy - navrhovaný stav [30] 
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Konstrukčně bude objekt ponechán ve stávajícím stavu. Zdivo objektu je provedeno 

z keramických bloků, základy jsou z části cihelné a z části betonové. Nosná konstrukce stropu 

je keramobetonová a konstrukce krovu je dřevěná. 

Spotřeby médií se provedením stavebních úprav a přístavby nemění, mimo spotřebu plynu. 

Spotřeba plynu se sníţí díky zateplení vytápěné části objektu a rovněţ díky instalaci nového 

kondenzačního plynového kotle. 

K zařízení staveniště můţe být pouţit pozemek nezastavěný stavbou - zahrada, plnící 

funkci jednotného funkčního celku s RD. K přesunu hmot a materiálu na zahradu bude slouţit 

průjezdná garáţ RD.  

Nepředpokládá se budování dočasných stavebních objektů pro provoz staveniště na 

pozemku ani mimo pozemek. Pro potřeby stavby bude vyuţito sociální zařízení 

v upravovaném RD. 

Zakreslený návrh modernizace viz příloha C.  
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10. ZÁVĚR 

Předmětem této diplomové práce bylo provedení pasportizace stavebně-technického 

stavu rodinného domu v Hodoníně. Následně byl zhotoven i návrh nutných stavebních úprav 

a zhotoven poloţkový rozpočet nákladů těchto úprav, jejichţ odhadovaná celková cena s DPH 

činí 75 937 Kč.  Rozpočet byl sestaven pomocí programu BUILDpowerS. 

Pasportizací bylo zjištěno, ţe objekt není v havarijním stavu a stávající nosné 

konstrukce zkoumaného objektu vykazují dostatečnou pevnost a stabilitu. Trhliny, které se 

vyskytují na řešením objektu, nemají charakter statických trhlin a jsou spíše estetickou vadou, 

která nemá podstatný vliv na kvalitu stavby.  

Součástí práce je i související teoretická část, zabývající se ţivotností staveb, 

poruchami zděných konstrukcí a teorií k pasportizaci.  

Také byl proveden návrh modernizace a rekonstrukce objektu, i s výkresy bouracích 

prací. V příloze diplomové práce jsou výkresy stávajícího stavu, výkresy bouracích prací 

a výkresy s návrhem modernizace. 

Poruchy a škody na stavbách nejsou v pohledu celé historie v podstatě nic nového.  

Jiţ v nejstarších dobách se zaváděla různá opatření, aby se těmto poruchám a škodám  

na stavbách předcházelo. Důkazem můţe být například Kodex Hammurabiho (vládce Asýrie)  

z let 1791 aţ 1749 př. n. l. Tento kodex byl vytesaný klínovým písmem na kamenném 

obelisku v dnešním Iráku. Dokument obsahuje pět hlavních trestů za stavební poruchy: 

1. Postaví-li stavitel dům a neudělá jeho stavbu pevnou a dům se zřítí a způsobí smrt majitele 

domu - bude stavitel usmrcen. 

2. Způsobí-li se tím smrt syna majitele domu - bude usmrcen syn tohoto stavitele. 

3. Způsobí-li se tím smrt otroka - stavitel dá majiteli domu otroka stejné hodnoty. 

4. Zničí-li se tím majetek, stavitel nahradí, co bylo zničeno, a protoţe neučinil dům, který 

postavil, pevným a dům se zřítil, postaví dům na svůj náklad. 

5. Postaví-li stavitel dům a neudělá jeho stavbu pevnou tak, aby vyhovovala poţadavkům,  

a některá zeď se zřítí, postaví a zesílí stavitel zeď vlastním nákladem. 

Zákon byl tedy jakýmsi odstrašujícím prostředkem proti nekvalitní práci. A zavedení bodů 

čtyři a pět by určitě našemu stavebnictví i v dnešní době bylo prospěšné. [31] 

 



110 

11. SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. č. 1 – Schéma ţivotnosti stavby [4] ................................................................................ 20 

Obr. č. 2 – Účinky a vlivy působící na stavební konstrukce a materiály a degradační  

procesy [23] ............................................................................................................................. 22  

Obr. č. 3 – Fáze porušení zdiva [28] ....................................................................................... 25 

Obr. č. 4 – Trhlina tahová [4] .................................................................................................. 27 

Obr. č. 5 – Tahové trhliny v cihlách [9] .................................................................................. 27 

Obr. č. 6 – Trhlina tlaková [4] ................................................................................................ 28 

Obr. č. 7 – Trhlina smyková [4] .............................................................................................. 28 

Obr. č. 8 – Polohy trhlin v závislosti na stavech přetvoření [9] .............................................. 29 

Obr. č. 9 – Trhliny ve zděných příčkách [9] ........................................................................... 31 

Obr. č. 10 – Příčiny vzniku trhlin [4] ...................................................................................... 32 

Obr. č. 11 – Charakteristické průběhy trhlin vlivem sedání základů [10] .............................. 33 

Obr. č. 12 – Charakteristické průběhy trhlin vlivem sedání základů [10] .............................. 33 

Obr. č. 13 – Charakteristické průběhy trhlin vlivem sedání základů [10] .............................. 33 

Obr. č. 14 – Lupa aplanatická [12] .......................................................................................... 36 

Obr. č. 15 – Lupa příloţní [13] ............................................................................................... 36 

Obr. č. 16 – Mikroskop [14] ................................................................................................... 37 

Obr. č. 17 – Srovnávací karta [15] .......................................................................................... 37 

Obr. č. 18 – Sádrová destička [16] .......................................................................................... 38 

Obr. č. 19 – Analogový a digitální úchylkoměr [17] .............................................................. 39 

Obr. č. 20 – Příloţný deformetr [18] ....................................................................................... 40 

Obr. č. 21 – Strunový tenzometr [19] ..................................................................................... 40 

Obr. č. 22 – Odporové tenzometry [18] .................................................................................. 41 

Obr. č. 23 – Přední pohled [27] ............................................................................................... 46 

Obr. č. 24 – Základní mapa [24] ............................................................................................. 47 

Obr. č. 25 – Letecký pohled [24] ............................................................................................ 48 

Obr. č. 26 – Výřez z katastrální mapy [25] ............................................................................. 48 

Obr. č. 27 – Stávající pohledy [29] ......................................................................................... 49 

Obr. č. 28 – Bourání otvoru [4] ............................................................................................. 105 

Obr. č. 29 – Jednostranné rozšíření otvoru [4] ...................................................................... 106 

Obr. č. 30 – Pohledy - navrhovaný stav [30] ........................................................................ 107 

 



111 

12. SEZNAM TABULEK 

Tab. č. 1 – Poloţkový rozpočet stavby ................................................................................... 80 

Tab. č. 2 – Rekapitulace dílčích částí rozpočtu ....................................................................... 81 

Tab. č. 3 – Rekapitulace dílů rozpočtu .................................................................................... 82 

Tab. č. 4 – Poloţkový rozpočet - Vada 1 ................................................................................ 83 

Tab. č. 5 – Poloţkový rozpočet - Vada 2 ................................................................................ 84 

Tab. č. 6 – Poloţkový rozpočet - Vada 3 ................................................................................ 85 

Tab. č. 7 – Poloţkový rozpočet - Vada 4 ................................................................................ 86 

Tab. č. 8 – Poloţkový rozpočet - Vada 5 ................................................................................ 87 

Tab. č. 9 – Poloţkový rozpočet - Vada 6 ................................................................................ 88 

Tab. č. 10 – Poloţkový rozpočet - Vada 7 .............................................................................. 89 

Tab. č. 11 – Poloţkový rozpočet - Vada 8 .............................................................................. 90 

Tab. č. 12 – Poloţkový rozpočet - Vada 9 .............................................................................. 91 

Tab. č. 13 – Poloţkový rozpočet - Vada 10 ............................................................................ 92 

Tab. č. 14 – Poloţkový rozpočet - Vada 11 ............................................................................ 93 

Tab. č. 15 – Poloţkový rozpočet - Vada 12 ............................................................................ 94 

Tab. č. 16 – Poloţkový rozpočet - Vada 13 ............................................................................ 95 

Tab. č. 17 – Poloţkový rozpočet - Vada 14 ............................................................................ 96 

Tab. č. 18 – Poloţkový rozpočet - Vada 15 ............................................................................ 97 

Tab. č. 19 – Poloţkový rozpočet - Vada 16 ............................................................................ 98 

Tab. č. 20 – Poloţkový rozpočet - Vada 17 ............................................................................ 99 

Tab. č. 21 – Poloţkový rozpočet - Vada 18 .......................................................................... 100 

Tab. č. 22 – Poloţkový rozpočet - Vada 19 .......................................................................... 101 

Tab. č. 23 – Poloţkový rozpočet - Vada 20 .......................................................................... 102 

Tab. č. 24 – Poloţkový rozpočet - Vada 21 .......................................................................... 103 

 



112 

13. SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ 

[1]   MATĚJKA, Vladimír a MOKRÝ, Jan. Slovník pojmů ve výstavbě: doporučený standard:     

metodická řada : DOS M 01.01. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2000, 238 s. 

ISBN 80-86364-08-9. 

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

[3]  http://www.uur.cz/default.asp?ID=3986 

[4]  VLČEK, Milan a BENEŠ, Petr. Poruchy a rekonstrukce staveb. Modul 01. Vysoké učení     

technické v Brně,  2006,  207 s. Studijní opora fakulty stavební 

[5] KLIKA, Pavel. Teorie oceňování nemovitostí. Vyd. 2. Brno: Vysoké učení technické  

v Brně, Ústav soudního inţenýrství, 2014, 63 s. ISBN 978-80-214-5043-1. 

[6]  Vyhláška č. 441/2013 Sb., Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (199/2014 Sb.) 

[7]  http://www.tzb-info.cz/udrzba-budov/10219-zivotni-cyklus-staveb 

[8] HOBST, L.; ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; SCHMID, P.: Diagnostika stavebních 

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

[9] PUME, Dimitrij a ČERMÁK, František. Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí.  

Vyd. 1. Praha: Arch, 1993, 127 s. Stavby a rekonstrukce. 

[10] BAŢANT, Zdeněk a KLUSÁČEK, Ladislav. Statika při rekonstrukcích objektů. 3.vyd.    

Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 92 s. ISBN 978-80-7204-509-9. 

[11] ŠMAHEL, Milan. Problematika podrobnosti zpracování pasportizace objektů pozemních 

staveb. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inţenýrství, 2014,  

367 s. ISBN: 978-80-214-4852-0 

[12] http://www.proinex.cz/lupa-aplanaticka.html 

[13] http://www.proinex.cz/lupy-lupa-10x.html 

[14] http://www.proinex.cz/testovani-trhlin-betonu-elcometer-900.html 

[15] http://www.elcometer.com/en/concrete-inspection/concrete-inspection/elcometer-143   

crack-width-ruler.html 

[16] http://www.statik-znalec.cz/news/sadrove-terce/ 



113 

[17] http://www.microtes.cz/uchylkomery.html 

[18] https://www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/206/cs/resene-projekty/frvs-2009 

2529/4a_zaklady_technickeho_mereni_mereni_trhlin.pdf 

[19] http://www.gage-technique.com/vibrating-wire-surface-strain-gauge.htm 

[20] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

[21] CUPAL, M.: Přednášky z předmětu  Tržní oceňování nemovitostí. Vysoké učení  

technické v Brně, Ústav soudního inţenýrství 2015 

[22] Poznámky z předmětu Průzkumy staveb. SPŠ stavební Brno Kudelova 2009 

[23] WITZANY, Jiří. PDR - poruchy, degradace a rekonstrukce. Vyd. 1. V Praze: České   

vysoké učení technické, 2010. ISBN 978-80-01-04488-9. 

[24] http://mapy.cz/zakladni?x=15.6252330&y=49.8022514&z=8 

[25] http://www.cuzk.cz 

[26] http://www.asb-portal.cz 

[27] Vlastní fotodokumentace 

[28] Poznámky z předmětu Obnova budov. SPŠ stavební Brno Kudelova 2008 

[29] Příloha A - Výkresy stávajícího stavu 

[30] Příloha C - Výkresy návrhu modernizace 

[31] VANĚK, Tomáš. Rekonstrukce staveb. Vyd. 2. Praha: SNTL - Nakladatelství technické 

literatury, 1989. 310 s. 

[32] TICHÁ, A.; MARKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.: Ceny ve stavebnictví I: Rozpočtování  

a kalkulace. 1. vydání. Brno: ÚRS Brno, 1999. 206 s. ISBN 80-200-0791-1. 

[33] http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Bid=2&ID=2#Poloţkový_rozpočet 



114 

14. SEZNAM PŘÍLOH 

Výkresy 

 Stávající stav - příloha A 

 Bourací práce - příloha B 

 Návrh modernizace - příloha C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


