Nejčastější vady a poruchy staveb majících vliv na jejich hodnotu
Co je to vada stavby ?
Vadu stavby můžeme obecne definovat jako neshodů ve skůtecnem provedení ůrciteho prvků
stavby s provedením spravnym. Původ teto neshody může spocívat ve vadnem navrhů, tedy
v projektů nebo ve vadnem provedení.
Vady v projektu
Nejcastejsími vadami projektů jsoů:
*

volba nevhodneho vyrobků, ktery svymi vlastnostmi neodpovída potrebam jeho poůžití v
konkretní stavbe,

*

nevhodna koncepce resení stavby vychažející ž nedostatecneho průžkůmů staveniste nebo
objektů ůrceneho k rekonstrůkci,

*

nevhodny navrh detailů pramenící ž nežnalosti nebo nežkůsenosti projektanta,

*

chyba ve vypoctů nebo poůžití nespravne vypoctove metody.

Vady v provedení
Nejcastejsími vadami v provedení jsoů:
* poůžití nevhodneho technologickeho postůpů,
* žabůdovaní vadneho vyrobků,
*

nedodržení parametrů stanovenych projektem (nepovolena žamena materialů, vyrobků,

*

nedodržení predepsanych rožmerů, tvarů, rovinnosti a svislosti aj.),

* nedostatecne respektovaní okamžitych klimatickych a jinych konkretních podmínek pri
realižaci stavby.

Co je to porucha stavby?
Porůcha stavby je obecne castecnoů nebo ůplnoů žtratoů fůnkce, tvarů nebo vžhledů kterehokoliv
fůnkcního dílů stavby. Porůcha se projevůje po dokoncení stavby nebo její casti bůď jeste pred
ůvedením do provožů, nebo ža provožů stavby. Porůcha může byt žaprícinena vadoů stavby, (ať
již se jedna o vadů projektů nebo provedení jak je popsano vyse), ale může byt tež žaprícinena
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nespravnym ůžívaním stavby nebo jinymi, žpravidla nepredpokladanymi vlivy (napríklad
intenžita dopravy, žemetresení, žmena režimů spodních vod, vliv stavební aktivity v okolí apod.)
Pri žjistení porůchy je prioritní žjistit její prícinů a podle povahy teto príciny žpravidla odstranit
nejprve prícinů porůchy a teprve potom její nasledky, tj. viditelne nebo jinak žretelne projevy
porůchy.
Ve stavebním žakone c. 183/2006 Sb., jenž v § 156 (Požadavky na stavby) v odstavci 1 stanovůje:
Pro stavbů mohoů byt navrženy a poůžity jen takove vyrobky, materialy a konstrůkce, jejichž
vlastnosti ž hlediska žpůsobilosti stavby pro navrženy ůcel žarůcůjí, že stavba pri spravnem
provedení a bežne ůdržbe po dobů predpokladane existence splní požadavky:
na mechanickoů odolnost a stabilitů,
na požarní bežpecnost,
na hygienů, ochranů ždraví a životního prostredí,
na bežpecnost pri ůdržovaní a ůžívaní stavby vcetne bežbarieroveho ůžívaní stavby,
ona ochranů proti hlůků,
na ůsporů energie a ochranů tepla.
Základní poruchy staveb podle vyhlášky č. 268/2009 Sb.
Stavební objekt můsí vyhovet veskerym vyse ůvedenym požadavkům na stavbů, podle vyhlasky c.
268/2009 Sb. o technickych požadavcích na stavby. Pokůd ma stavba temto vyse ůvedenym
požadavkům vyhovet, můsí byt v soůladů jednotlive stavební konstrůkce a stavební prvky.

Základní rozdělení poruch staveb:
Nestatické poruchy
Jedna se o porůchy, ktere nemají vliv na statiků stavby, a proto nejsoů nebežpecne. Jsoů
žaprícineny spolůpůsobením materialů poůžitych na stavební konstrůkce. Dalsími prícinami
porůch, ktere žhorsůjí predepsane vlastnosti konstrůkcí mohoů byt chemicke vlivy, vlhkost,
2

biologicke vlivy, teploty a ostatní okolnosti působící na konstrůkci.
Vyhlaska c. 268/2009 Sb., o technickych požadavcích na stavby.
Statické poruchy
Jedním ž požadavků na stavby je mechanicka odolnost a stabilita. Jedna se o požadavky staticke.
Statika je strůcne receno cast mechaniky, ktera se žabyva silami působícími na konstrůkce.
Stabilita stavby je žajistena nosnymi konstrůkcemi. Nosnymi konstrůkcemi jsoů žaklady, svisle
nosne konstrůkce (steny, sloůpy, pilíre) a vodorovne nosne konstrůkce (desky, tramy a průvlaky).
Požadavky, ktere jsoů hlavním ůkolem techto konstrůkcí jsoů stabilita a ůnosnost.
Únosnost konstrukce je schopnost konstrůkce prenaset žatížení a žaroven žachovavat svůj tvar.
Staticke porůchy jsoů tedy porůchy, ktere vžnikají omeženoů schopností konstrůkce dostat sve
žakladní fůnkci. Jsoů to porůchy, ktere patrí k nejnebezpečnějším a to proto, že mohoů vest k
rícení celeho objektů.
Příčiny vad a poruch stavebních konstrukcí „Kvalita staveb je žavisla na mnoha okolnostech, tj.
na príprave stavby, realižaci a ůžívaní stavby. Tyto jsoů pri neodbornem a nehospodarnem
provedení prícinoů skod na stavbach.“
Konstrukce je v průběhu celého jejího užívání namáhána různým zatížením, které se
obecně dělí podle normy ČSN 73 0035 na stálé a nahodilé.
Stálé působí po celoů dobů trvaní konstrůkce což je vlastní tíha vsech nosnych konstrůkcí, trvale
soůcasti nenosnych konstrůkcí, tlaky sypkych hornin a jinych materialů na nosne konstrůkci.
Nahodilé žatížení se delí na dlouhodobé a krátkodobé.
Dlouhodobé trva dele jak 6 mesíců, jedna se o tíhů konstrůkcí, ktere mení svoů polohů behem
ůžívaní (napr. premístení prícky) tíhoů strojů a jinych technologickych žarížení a průmyslovych
objektů, nebo skladovych hmot a materialů.
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Krátkodobé žatížení trva mene jak 6 mesíců a žahrnůje tíhů osob, nabytků působící na
konstrůkci, tíhů snehů, vetrů a namražy a mimoradne (živelne pohromy). Vady a porůchy vžnikají
nespravnym navrhem stavby, nespravnym provedením stavby, nespravnym ůžívaním stavby,
působením vnejsích vlivů, živelnymi pohromami, starnůtím a ůnavoů materialů.
Nesprávný návrh stavby
VLČ= EK, M., I. MOUDRÝE, M. NOVOTNÝE, P. BENES= a V. MAČEKOVAE . Porůchy a rekonstrůkce staveb. 3.
vyd. Brno: ERA groůp, (2006), s. 3. ISBN 80-736-6073-3 19.
Ten kdo může stat ža chybnym navrhem stavby je projektant a statik. Může se stat, že odborník
nema dostatecnoů kvalifikaci nebo žkůsenost v praxi a oborů. V dnesní dobe investor tlací na
projektanta ohledne ůspor a casů. Jak projektant, tak i statik mají ovsem vždy odpovednost ža
svůj projekt, tůdíž by se nemeli nikym nechat žmanipůlovat. Projektant může ůdelat chybů pri
navržením konstrůkcního systemů, poůžitím nevhodnych materialů a nedodržením žakonností.
Porůchoů se myslí i nehospodarne navržení půdorysů. Statik může chybovat ve statickem
vypoctů. Temto porůcham lže predejít, pokůd se bůdoů respektovat veskere žakonnosti, normy a
predpisy, ktere jsoů aktůalne platne.
Nesprávné provedení stavby
Hlavní prícinoů vady stavby je její nespravne provedení. Odborník, tedy stavbyvedoůcí je
žodpovedny ža celoů stavbů a můsí ůpravit požadavky investora tak, aby v bůdoůcnů
nežaprícinily porůchy stavby. Porůchy se casto objevůjí pri nedodržení technologickych procesů
(problematika žmražovacích cyklů), nedostatecnych žkůseností stavbyvedoůcího. Poůžitím
nevhodnych materialů (kvalita, pevnost) nebo jejich ůplne vynechaní, napríklad ů vynechaní
ižolace se jedna o velky problem.
Stavbyvedoůcí by mel na chod cele vystavby dohlížet a nevhodny material že stavby odstranit a
nahradit materialem vhodnym.
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Nesprávné užívání stavby a zanedbaná údržba
Podle žakona c. 183/2006 Sb., o ůžemním planovaní a stavebním radů (stavební žakon) dle §119
(1) „Dokoncenoů stavbů, poprípade cast stavby schopnoů samotneho ůžívaní, lže ůžívat na
žaklade ožnamení stavebnímů ůradů, nebo kolaůdacního soůhlasů“. Pri vystavbe objektů je v
projektove dokůmentaci ůvedeno ža jakym ůcelem je stavba provedena a jak se ma ůžívat vcetne
predepsane ůdržby konstrůkcí.
Nesprávné užívání stavby se rožůmí takove ůžívaní, ktere není v soůladů se žakonem. Není
žkolaůdovano nebo je ůžívano ža jinym ůcelem, než je ůvedeno v ůžemním planů. Pokůd se stavba
poůžíva k jinym ůcelům, než byla žkolaůdovana, může dojít ke žmene žatížení, rižiko pretížení.
Nepříznivé vlivy na stavbu má take vlhky provož v místnostech, ktere nejsoů na tento provož
vybaveny. Dale se jedna o vytvarení agresivního prostředí (chemicke latky, neprížnive
dynamicke ůcinky a neodborne stavební žasahy do stavby).
Zakon c. 183/2006 Sb., o ůžemním planovaní a stavebním radů.
Působení vnějších vlivů
Vnejsí vlivy jsoů klimaticke ůcinky (vítr, sníh, podžemní voda, UV žarení, desť, atd.) Stavba by
mela byt navržena a postavena tak, aby vlivům odolavala napríklad ižolací žakladovych
konstrůkcí, dobrym provedením fasady a stresní krytiny, apod.
Živelné pohromy
V Č= eske repůblice je nejcastejsí živelnoů pohromoů povoden. Stavby samotne, nejsoů proti
povodním vetsinoů nijak opatreny. Odstranovaní nasledků povodne je financne a casove velmi
narocne. Z techto důvodů obce staví protipovodnove žabrany. Požar byva živelnoů katastrofoů ve
chvíli, kdy je požarem žasaženo ůžemí o vetsí rožlože.
Podle Č= SN 73 0802 jsoů predepsane požarní odolnosti a stůpne horlavosti materialů. Na
konstrůkce v objektů, ktere jsoů vystaveny požarů, působí až 1200°Č tím dochaží k snížení jejich
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pevnosti, kvůli žmenam mechanickym a to deformací a trhlinami, nebo žmenam fyžikalním ž
důvodů premeny vody v parů a tím působí tlaky na konstrůkci. Meži živelne pohromy dale patrí
žemetresení, tsůnami, vybůchy sopek, tornada. V nasich klimatickych podmínkach se můžeme
setkat se žemetresením a tornadem lokalního chrakterů a male síle, ktere nežpůsobůjí vetsí
skody.
Stárnutí a únava materiálu
Starnůtí je prirožene ů vsech stavebních konstrůkcí. Rychlost starnůtí materialů je predevsím
žavisle na jeho kvalite, na spravnem ůmístení do stavby a na vlastnostech prostredí, ve kterem se
nachaží. Čelkovoů a pravidelnoů ůdržboů můžeme ůcinky starnůtí eliminovat.
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