
Nejčastější vady a poruchy staveb majících vliv na jejich hodnotu

Co je to vada stavby ?

Vadu stavby mů� ž�eme obecne�  definovat jako neshodů ve skůtec�ne�m provedení�  ůrc�ite�ho prvků

stavby  s  provedení�m  spra�vny�m.  Pů� vod  te�to  neshody  mů� ž�e  spoc�í�vat  ve  vadne�m  na�vrhů,  tedy

v projektů nebo ve vadne�m provedení�.

Vady v projektu

Nejc�aste� js� í�mi vadami projektů jsoů:

*    volba nevhodne�ho vy�robků, ktery�  svy�mi vlastnostmi neodpoví�da�  potr�eba�m jeho poůž� ití� v

konkre� tní� stavbe� ,

*     nevhodna�  koncepce r�es�ení� stavby vycha� žejí�cí� ž nedostatec�ne�ho prů� žkůmů stavenis�te�  nebo

objektů ůrc�ene�ho k rekonstrůkci,

*     nevhodny�  na�vrh detailů pramení�cí� ž nežnalosti nebo nežkůs�enosti projektanta,

*     chyba ve vy�poc�tů nebo poůž� ití� nespra�vne�  vy�poc�tove�  metody.

Vady v provedení

Nejc�aste� js� í�mi vadami v provedení� jsoů:

*    poůž� ití� nevhodne�ho technologicke�ho postůpů,

*    žabůdova�ní� vadne�ho vy�robků,

 *     nedodrž�ení� parametrů�  stanoveny�ch projektem (nepovolena�  ža�me�na materia� lů, vy�robků� ,

 *     nedodrž�ení� pr�edepsany�ch rožme�rů� , tvarů, rovinnosti a svislosti aj.),

*   nedostatec�ne�  respektova�ní�  okamž� ity�ch klimaticky�ch  a  jiny�ch konkre�tní�ch  podmí�nek pr�i

realižaci stavby.

    Co je to porucha stavby?

Porůcha stavby je obecne�  c�a� stec�noů nebo ů� plnoů žtra� toů fůnkce, tvarů nebo vžhledů ktere�hokoliv

fůnkc�ní�ho dí�lů stavby. Porůcha se projevůje po dokonc�ení�  stavby nebo její�  c�a� sti bůď jes�te�  pr�ed

ůvedení�m do provožů, nebo ža provožů stavby. Porůcha mů� ž�e by� t žapr�í�c�ine�na vadoů stavby, (ať

již�  se jedna�  o vadů projektů nebo provedení� jak je popsa�no vy�s�e), ale mů� ž�e by� t te�ž�  žapr�í�c�ine�na 
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nespra�vny�m  ůž� í�va�ní�m  stavby  nebo  jiny�mi,  žpravidla  nepr�edpokla�dany�mi  vlivy  (napr�í�klad

intenžita dopravy, žeme�tr�esení�, žme�na rež� imů spodní�ch vod, vliv stavební� aktivity v okolí� apod.)

Pr�i žjis�te�ní� porůchy je prioritní� žjistit její� pr�í�c�inů a podle povahy te� to pr�í�c�iny žpravidla odstranit

nejprve pr�í�c�inů porůchy a teprve potom její�  na� sledky,  tj.  viditelne�  nebo jinak žr�etelne�  projevy

porůchy.

Ve stavební�m ža�kone�  c�. 183/2006 Sb., jenž�  v § 156 (Pož�adavky na stavby) v odstavci 1 stanovůje:

Pro stavbů mohoů by� t  navrž�eny a poůž� ity jen takove�  vy�robky,  materia� ly a konstrůkce,  jejichž�

vlastnosti  ž  hlediska  žpů� sobilosti  stavby  pro  navrž�eny�  ů� c�el  žarůc�ůjí�,  ž�e  stavba  pr�i  spra�vne�m

provedení� a be�ž�ne�  ů� drž�be�  po dobů pr�edpokla�dane�  existence splní� pož�adavky:

na mechanickoů odolnost a stabilitů,

na pož�a� rní� bežpec�nost,

na hygienů, ochranů ždraví� a ž� ivotní�ho prostr�edí�,

na bežpec�nost pr�i ůdrž�ova�ní� a ůž� í�va�ní� stavby vc�etne�  bežbarie�rove�ho ůž� í�va�ní� stavby,

ona ochranů proti hlůků,

na ů� sporů energie a ochranů tepla.

Základní poruchy staveb podle vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Stavební� objekt můsí� vyhove� t ves�kery�m vy�s�e ůvedeny�m pož�adavků� m na stavbů, podle vyhla� s�ky c�.

268/2009  Sb.  o  technicky�ch  pož�adavcí�ch  na  stavby.  Pokůd  ma�  stavba  te�mto  vy�s�e  ůvedeny�m

pož�adavků� m vyhove� t, můsí� by� t 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  nebežpec�ne� .  Jsoů

žapr�í�c�ine�ny  spolůpů� sobení�m  materia� lů�  poůž� ity�ch  na  stavební�  konstrůkce.  Dals� í�mi  pr�í�c�inami

porůch, ktere�  žhors�ůjí� pr�edepsane�  vlastnosti konstrůkcí� mohoů by� t chemicke�  vlivy, vlhkost, 
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 biologicke�  vlivy, teploty a ostatní� okolnosti pů� sobí�cí� na konstrůkci. 

Vyhla� s�ka c�. 268/2009 Sb., o technicky�ch pož�adavcí�ch na stavby.

 Statické poruchy

Jední�m ž pož�adavků�  na stavby je mechanicka�  odolnost a stabilita. Jedna�  se o pož�adavky staticke� .

Statika  je  strůc�ne�  r�ec�eno  c�a� st  mechaniky,  ktera�  se  žaby�va�  silami  pů� sobí�cí�mi  na  konstrůkce.

Stabilita stavby je žajis�te�na nosny�mi konstrůkcemi. Nosny�mi konstrůkcemi jsoů ža�klady, svisle�

nosne�  konstrůkce (ste�ny, sloůpy, pilí�r�e) a vodorovne�  nosne�  konstrůkce (desky, tra�my a prů� vlaky).

Pož�adavky, ktere�  jsoů hlavní�m ů� kolem te�chto konstrůkcí� jsoů stabilita a ů� nosnost. 

Únosnost konstrukce je schopnost konstrůkce pr�ena�s�et žatí�ž�ení� a ža� roven�  žachova�vat svů� j tvar.

Staticke�  porůchy jsoů tedy porůchy, ktere�  vžnikají� omeženoů schopností� konstrůkce dosta� t sve�

 ža�kladní� fůnkci. Jsoů to porůchy, ktere�  patr�í� k  nejnebezpečnějším a to proto, ž�e mohoů ve�st k

r�í�cení� cele�ho objektů. 

Příčiny vad a poruch stavebních konstrukcí „Kvalita staveb je ža�visla�  na mnoha okolnostech, tj.

na  pr�í�prave�  stavby,  realižaci  a  ůž� í�va�ní�  stavby.  Tyto  jsoů  pr�i  neodborne�m  a  nehospoda� rne�m

provedení� pr�í�c�inoů s�kod na stavba� ch.“

Konstrukce  je  v  průběhu  celého  jejího  užívání  namáhána  různým  zatížením,  které  se

obecně dělí podle normy ČSN 73 0035 na stálé a nahodilé. 

Stálé pů� sobí� po celoů dobů trva�ní� konstrůkce což�  je vlastní� tí�ha vs�ech nosny�ch konstrůkcí�, trvale�

soůc�a� sti  nenosny�ch konstrůkcí�,  tlaky sypky�ch hornin a jiny�ch materia� lů�  na  nosne�  konstrůkci.

Nahodilé žatí�ž�ení� se de� lí� na dlouhodobé a krátkodobé. 

Dlouhodobé trva�  de� le jak 6 me�sí�ců� , jedna�  se o tí�hů konstrůkcí�, ktere�  me�ní� svoů polohů be�hem

ůž� í�va�ní� (napr�. pr�emí�ste�ní� pr�í�c�ky) tí�hoů strojů�  a jiny�ch technologicky�ch žar�í�žení� a prů� myslovy�ch

objektů� , nebo skladovy�ch hmot a materia� lů� . 
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Krátkodobé  žatí�ž�ení�  trva�  me�ne�  jak  6  me�sí�ců�  a  žahrnůje  tí�hů  osob,  na�bytků  pů� sobí�cí�  na

konstrůkci, tí�hů sne�hů, ve�trů a na�mražy a mimor�a�dne�  (ž� ivelne�  pohromy). Vady a porůchy vžnikají�

nespra�vny�m  na�vrhem  stavby,  nespra�vny�m  provedení�m  stavby,  nespra�vny�m  ůž� í�va�ní�m  stavby,

pů� sobení�m vne� js� í�ch vlivů� , ž� ivelny�mi pohromami, sta� rnůtí�m a ů� navoů materia� lů. 

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 mů� ž�e sta� t ža chybny�m na�vrhem stavby je projektant a statik. Mů� ž�e se sta� t, ž�e odborní�k

nema�  dostatec�noů kvalifikaci nebo žkůs�enost v praxi a oborů. V dnes�ní�  dobe�  investor tlac�í�  na

projektanta ohledne�  ů� spor a c�asů. Jak projektant, tak i statik mají�  ovs�em vž�dy odpove�dnost ža

svů� j projekt, tůdí�ž�  by se neme�li niky�m nechat žmanipůlovat. Projektant mů� ž�e ůde� lat chybů pr�i

navrž�ení�m konstrůkc�ní�ho syste�mů, poůž� ití�m nevhodny�ch materia� lů�  a nedodrž�ení�m ža�konností�.

Porůchoů  se  myslí�  i  nehospoda�rne�  navrž�ení�  pů� dorysů.  Statik  mů� ž�e  chybovat  ve  staticke�m

vy�poc�tů. Te�mto porůcha�m lže pr�edejí�t, pokůd se bůdoů respektovat ves�kere�  ža�konnosti, normy a

pr�edpisy, ktere�  jsoů aktůa� lne�  platne� . 

Nesprávné provedení stavby 

Hlavní�  pr�í�c�inoů  vady  stavby  je  její�  nespra�vne�  provedení�.  Odborní�k,  tedy  stavbyvedoůcí�  je

žodpove�dny�  ža  celoů  stavbů  a  můsí�  ůpravit  pož�adavky  investora  tak,  aby  v  bůdoůcnů

nežapr�í�c�inily porůchy stavby. Porůchy se c�asto objevůjí� pr�i nedodrž�ení� technologicky�ch procesů�

(problematika  žmražovací�ch  cyklů� ),  nedostatec�ny�ch  žkůs�eností�  stavbyvedoůcí�ho.  Poůž� ití�m

nevhodny�ch  materia� lů�  (kvalita,  pevnost)  nebo  jejich  ů� plne�  vynecha�ní�,  napr�í�klad  ů  vynecha�ní�

ižolace se jedna�  o velky�  proble�m. 

Stavbyvedoůcí� by me� l na chod cele�  vy�stavby dohlí�ž�et a nevhodny�  materia� l že stavby odstranit a

nahradit materia� lem vhodny�m. 
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Nesprávné užívání stavby a zanedbaná údržba 

Podle ža�kona c�. 183/2006 Sb., o ů� žemní�m pla�nova�ní� a stavební�m r�a�dů (stavební� ža�kon) dle §119

(1)  „Dokonc�enoů  stavbů,  popr�í�pade�  c�a� st  stavby  schopnoů  samotne�ho  ůž� í�va�ní�,  lže  ůž� í�vat  na

ža�klade�  ožna�mení�  stavební�mů ů� r�adů,  nebo kolaůdac�ní�ho  soůhlasů“.  Pr�i  vy�stavbe�  objektů je  v

projektove�  dokůmentaci ůvedeno ža jaky�m ů� c�elem je stavba provedena a jak se ma�  ůž� í�vat vc�etne�

pr�edepsane�  ů� drž�by konstrůkcí�. 

Nesprávné užívání  stavby se  rožůmí�  takove�  ůž� í�va�ní�,  ktere�  není�  v  soůladů se ža�konem.  Není�

žkolaůdova�no nebo je ůž� í�va�no ža jiny�m ů� c�elem, než�  je ůvedeno v ů� žemní�m pla�nů. Pokůd se stavba

poůž� í�va�  k jiny�m ů� c�elů� m, než�  byla žkolaůdova�na, mů� ž�e dojí�t ke žme�ne�  žatí�ž�ení�, rižiko pr�etí�ž�ení�. 

Nepříznivé vlivy na stavbu má take�  vlhky�  provož v mí�stnostech, ktere�  nejsoů na tento provož

vybaveny.  Da� le  se  jedna�  o  vytva� r�ení�  agresivního  prostředí (chemicke�  la� tky,  nepr�í�žnive�

dynamicke�  ů� c�inky a neodborne�  stavební� ža� sahy do stavby). 

Za�kon c�. 183/2006 Sb., o ů� žemní�m pla�nova�ní� a stavební�m r�a�dů.

Působení vnějších vlivů 

Vne� js� í�  vlivy jsoů klimaticke�  ů� c�inky (ví�tr,  sní�h,  podžemní�  voda, UV ža� r�ení�,  de�s�ť,  atd.) Stavba by

me�la  by� t  navrž�ena  a  postavena  tak,  aby  vlivů� m  odola�vala  napr�í�klad  ižolací�  ža�kladovy�ch

konstrůkcí�, dobry�m provedení�m fasa�dy a str�es�ní� krytiny, apod. 

Živelné pohromy 

V  Č=eske�  repůblice  je  nejc�aste� js� í�  ž� ivelnoů  pohromoů  povoden� .  Stavby  samotne� ,  nejsoů  proti

povodní�m ve�ts� inoů nijak opatr�eny. Odstran� ova�ní�  na� sledků�  povodne�  je financ�ne�  a c�asove�  velmi

na� roc�ne� . Z te�chto dů� vodů�  obce staví� protipovodn� ove�  ža�brany. Pož�a� r by�va�  ž� ivelnoů katastrofoů ve

chví�li, kdy je pož�a� rem žasaž�eno ů� žemí� o ve� ts� í� rožlože. 

Podle  Č=SN  73  0802  jsoů  pr�edepsane�  pož�a� rní�  odolnosti  a  stůpne�  hor�lavosti  materia� lů.  Na

konstrůkce v objektů, ktere�  jsoů vystaveny pož�a� rů, pů� sobí� až�  1200°Č tí�m docha�ží� k sní�ž�ení� jejich 
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pevnosti,  kvů� li  žme�na�m mechanicky�m a to deformací�  a  trhlinami,  nebo žme�na�m fyžika� lní�m ž

dů� vodů pr�eme�ny vody v pa� rů a tí�m pů� sobí� tlaky na konstrůkci. Meži ž� ivelne�  pohromy da� le patr�í�

žeme�tr�esení�,  tsůnami,  vy�bůchy sopek, torna�da.  V nas�ich klimaticky�ch podmí�nka� ch se mů� ž�eme

setkat  se  žeme�tr�esení�m a  torna�dem loka� lní�ho  chrakterů  a  male�  sí�le,  ktere�  nežpů� sobůjí�  ve� ts� í�

s�kody. 

Stárnutí a únava materiálu 

Sta� rnůtí�  je  pr�irožene�  ů vs�ech stavební�ch konstrůkcí�.  Rychlost sta� rnůtí�  materia� lů je  pr�edevs�í�m

ža�visle�  na jeho kvalite� , na spra�vne�m ůmí�ste�ní� do stavby a na vlastnostech prostr�edí�, ve ktere�m se

nacha�ží�. Čelkovoů a pravidelnoů ů� drž�boů mů� ž�eme ů� c�inky sta� rnůtí� eliminovat.
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