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1. Úvod 

Cílem následující publikace je připravit stavebníka na 

nejčastější jevy, které ho mohou potkat při rekonstruování 

staršího domu. V úvodních kapitolách se pokusím shrnout 

výhody rekonstrukce před stavbou nového domu a v dalších se již 

budu věnovat konkrétním technickým postupům, které je 

vhodné při rekonstruování domu aplikovat. Vzhledem k mému 

profesnímu zaměření se budu věnovat převážně rekonstrukci 

venkovských zděných staveb. Je jasné, že například rekonstrukce 

panelových domů si žádá již specifické zaměření autora a je to 

téma na samostatnou knihu.  

1.1 Proč se pustit do rekonstrukce 

Mnoho lidí se mě ptá, zda je výhodnější dům stavět nový, či 

rekonstruovat již stávající starý dům. Na tuto otázku samozřejmě neexistuje 

jednoznačná odpověď. Vše záleží na prioritách dané osoby a na jejím 

přístupu k vlastnímu životu. Jelikož mám vlastní, tj. subjektivní názor, tak 

budu daného tazatele přesvědčovat, že právě můj názor na danou 

problematiku má vzít za svůj. Stejně tak je to i s obsahem této knihy. Budu 

se snažit být co nejvíce objektivní, ale nikdy nepůjdu proti svým vlastním 

hodnotám. Budu se snažit používat racionální argumenty, ale vím, že knihy 

plné racionálních argumentů se silnou měrou podílejí na devastaci krásné 

krajiny ošklivou stavební produkcí. Pravidla, na základě kterých vzniká 

prostor, ve kterém žijí lidé, nelze shrnout pouze do racionálních frází. 

Malebnost, genius loci, nebo harmonie místa jsou témata, která nelze 

racionálně popsat, což však neznamená, že bychom měli tato témata 

opomíjet. Pakliže se mě někdo zeptá, zda budu stavět někdy vlastní dům,  
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2. Základové konstrukce 

 
V této kapitole se postupně dostáváme k samotným stavebním úpravám 

na rekonstruovaném objektu. Začínáme základy domu, protože jsou ze 

statického hlediska nejdůležitější konstrukcí. Veškeré zatížení vyvolané 

ostatními konstrukcemi a samotnými obyvateli se totiž prostřednictvím 

základů přenáší do rostlé zeminy. 

2.1 Stav základových konstrukcí 

V případě jakýchkoliv 

poruch nosnosti, které 

signalizují různé změny 

stavebních konstrukcí, je nutné 

přivolat profesionála, který celou 

situaci posoudí z odborného 

hlediska. Zpravidla učiní 

rozhodnutí, které vás ujistí 

v tom, jak máte dál postupovat. 

Důvodů špatného stavu 

základových konstrukcí může 

být mnoho, jde především o: 

 

 Prvotní špatné založení stavby 

 Přetížení základů z důvodu naddimenzovaných pozdějších nástaveb 

 Změna hydrogeologických poměrů základové půdy (stavba rybníka, 

pokles / navýšení hladiny podzemní vody vrtáním studní atd.) 

 Degradace materiálu základů vlivem stáří (např. dřevěné piloty) 

 

3.1 obnažený železo-betonový základ 
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republiky patří do skupiny s největším výskytem vyvěrajícího 

radonu na světě. Zpracovaný posudek na výskyt radonu je nedílnou a 

povinnou součástí dokumentace pro stavební povolení. 

V případě rekonstrukce stavby, kterou neznáme, je také vhodné 

radonový index nechat vypracovat. Ačkoliv je to složité a finančně náročné, 

museli bychom v případě silného výskytu tohoto plynu učinit vhodná 

opatření. Proto, pakliže uvažujete o koupi staršího objektu, je vhodné tento 

radonový test provést, abyste se mohli na rekonstrukci lépe připravit, či od 

záměru objekt koupit rovnou ustoupit. Stávající budovy se izolují od 

radonu těžko a je nutné vybudovat systém odvětrání podloží pod a mezi 

základovými konstrukcemi. Podle míry výskytu pak projektant zvolí 

přirozený, či nucený způsob odvětrání základů. 

2.2 Rekonstrukce základů 

Pakliže je překročena únosnost zeminy kolem základů, je nutné zjistit 

příčinu a tu odstranit, nebo 

v mezním případě přistoupit 

na rozšiřování základů. 

Nedostatečná únosnost 

zeminy bývá způsobena 

podmáčením. Pak stačí 

odstranit příčinu podmáčení, 

což často bývá ucpaný 

drenážní systém kolem 

budovy, nebo nefungující 

okapní svody atd. Existují 

všemožné technologie na 
3.3 trhlina v okenním ostění 
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nebo kondenzace vodních par. Všechny tyto příčiny mají za následek 

vlhnutí zdiva a s tím související degradaci spojovacího materiálu a následně 

i zdícího materiálu. Zároveň dlouhodobá vlhkost podmiňuje vznik a šíření 

všemožných plísní a hub (dřevomorky), které jsou zdraví škodlivé,  

napomáhají celkové destrukci konstrukcí a dají se spolehlivě vypudit 

pouze vysušením objektu. Nespoléhejte na žádné postřiky a jiné „zaručené“ 

metody při odstraňování dřevomorky. Dřevomorka je houba, jejíž spory 

4.3 zdroje vlhkosti 
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jsou prakticky úplně všude. Proto se jí nelze zbavit, pouze jí nedat příležitost 

k tomu, aby se projevila ve své plné síle.  

 

V následujících odstavcích se budu věnovat různým postupům jak 

eliminovat vlhkost a docílit tak vhodnějšího vnitřního prostředí. Je již na 

vás, kterou z metod využijete, vše záleží na konkrétní situaci, kterou 

doporučuji zkonzultovat s odborníkem. Před tím, než se pustíte do 

nákladně řešeného projektu, je třeba se ujistit, zda jste udělali vše pro to, 

abyste se všemi prostředky pokusili odstranit problematický zdroj vody. 

Častokrát je zdroj vody neudržovaný okapní svod, unikající potrubí, ucpaná 

drenáž a jiné prozaické defekty, které stačí odstranit a zdivo se začne 

postupně samo vysoušet. 

 

1. Srážková voda  

-ohrožuje dům kvůli špatně provedeným střešním detailům (atika, 

parapety, okapy, žlaby, svody atd.) a poruchám v oblasti teras, balkónů, 

degradovaných zpevněných ploch v okolí domu atd. 

 

2. Vzlínající voda 

-vzlíná do stavební konstrukce mikroskopickými póry a častokrát proniká 

až do interiéru zkrze nekvalitně provedenou hydroizolaci. Vyskytuje se 

v oblasti pod úrovní terénu 

 

3. Kondenzační voda 

-vzniká v prostorách, které jsou nekvalitně větrány a ve kterých vzniká 

nadměrná vlhkost. Voda pak kondenzuje na povrchu zdí a proniká dále do 

konstrukce. 
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Jestliže je příkop pro vaší konkrétní situaci rekonstrukce nevhodný, 

můžeme si pomoci opěrnou zdí. Nejprve postupujeme stejně jako 

v prvním případě. Vykopeme příkop, očistíme zdivo, naneseme omítku a 

vytvoříme drenáž. Ve vhodné vzdálenosti vyzdíme opěrnou zídku. Jestliže 

použijeme vhodný ložný kámen, nemusíme zdivo vyzdívat na maltu, ale 

postačí nám vazká hlína. Vzniklý rigol je vhodné opět vydláždit, a pokud je 

příliš hluboký, je 

vhodné umístit na 

opěrnou zídku 

zábradlí.  

 

Při dalším způsobu 

se opět vykope 

příkop, nahodí zeď a 

u zdi se provede 

zához z kvalitního 

jílu, který má skvělé 

hydroizolační 

vlastnosti. Šířka 

tohoto záhozu může 

být od 20 až po 40cm. Ve zbylé části výkopu se opět provede na dně 

drenáž a celý příkop se zahází. Až do úrovně okolního terénu, kam se 

jako finální úprava umístí dlažba. 

 

V oblastech se stísněnějšími podmínkami lze vytvořit svislou 

vzduchovou dutinu šířky cca 100-300cm za pomoci vyzděné předstěny před 

vnějším lícem obvodových stěn. Odvětrávání této dutiny musí být zajištěno 

 

4.5 d Izolace asfaltovým pásem a drenáží 
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4.8 a typické výskyty trhlin na fasádě domu 

 

4.8 Trhliny 

Trhliny jsou velice častým jevem a můžeme je pozorovat v různém rozsahu 

prakticky na všech stavbách od prastarých až po novostavby. Příčin jejich 

vzniku je mnoho a většinou se jedná o kombinaci několika z nich. Trhliny 

nejsou zpravidla vážnou záležitostí, ovšem upozorňují nás na jevy, kterým je 

dobré porozumět. Je žádoucí pochopit jejich příčiny a býti obeznámeni 

s možnými důsledky. 
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Dřívější dělení dřevěných stropů: 

 

Dřevěné stropy spalné 

 jednoduchý trámový strop se záklopem 

 jednoduchý trámový strop se záklopem a násypem 

 jednoduchý trámový strop se zapuštěným záklopem a násypem 

Dřevěné stropy polospalné 

 trámový strop s rákosovou omítkou, záklopem a násypem 

 trámový strop s rákosovou omítkou, zapuštěným záklopem a 

násypem 

 trámový strop s rákosníky 

 trámový strop s křížovými vzpěrami 

 povalový strop 

 

 

5.1 c rákosníkový strop 
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 Ocelovými konzolami lze docílit obnovení konstrukčních 

vlastností dřevěných trámů. Před započetím statických zásahů do 

konstrukce je nutné nejdříve místo pečlivě podepřít a celkově zajistit 

konstrukci proti pohybu. Jedná se o nastavení degradovaných zhlaví trámů. 

Silně poškozené zhlaví se odřízne a nový konec trámu se ošetří proti 

biologickým škůdcům. 

Zdravý ošetřený konec 

trámu se zasune do 

připravené konzoly a 

svorníky se s konzolou 

spojí. K dosažení 

optimálního 

spolupůsobení sil se 

konec konzoly do zdiva 

zabetonuje.  

Konzola není esteticky 

vhodným řešením v případě, že jsou trámy v objektu podhledové. Pro 

takovou situaci se používají monolitní ocelové konzoly. Ty jsou vymyšlené 

tak, aby z interiéru nebyly vidět a tím nerušily celistvost stropního 

podhledu. Konzola je do trámu podélně zaříznutá a chybějící části 

rekonstruovaného trámu jsou doplněny dřevěnými vložkami 

 

Protézování je metoda, která je esteticky nejhodnotnější a 

v památkové péči hojně prosazovaná. Je nejstarší metodou opravování 

dřevěných konstrukčních prvků. Při protézování se doplňuje poškozený 

prvek do své původní podoby pomocí tesařských spojů. Používá se obvykle 

stejný materiál (stejný druh dřeva, napodobená patina) a původní spojovací 

prvky (dřevěné kolíky, kované skoby atd.). Při rekonstrukci dřevěného  

5.2 a kotvení trámu do konzol 
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 vhodné lepidlo (kostní 

klih, disperzní lepidla, epoxid).  

Při výběru plomby je vhodné 

použít stejný typ dřeva kvůli jeho 

estetickým a také mechanickým 

vlastnostem. Plomba se umísťuje 

tak, aby směr a hustota 

letokruhů byla co nejpodobnější 

rekonstruovanému prvku a 

vložený materiál tak správně 

spolupůsobil se svým okolím. Proto se doporučuje plomby vyrábět ze 

starších prvků s podobnými vlastnostmi.  

Nepravidelně poničený dřevěný prvek se opravuje pomocí kombinace 

tmelu, lepidla a dřeva. Plombováním lze také nahradit samotné zhlaví 

trámu. Plomba se v plátovém spoji propojí ocelovými svorníky, nebo kolíky 

z kvalitního například dubového dřeva.   

 

 Syntetické polymery 

zpevňují degradované 

dřevo a mají využití 

především při 

konzervování cenných 

historických artefaktů. 

Dříve se místo těchto 

chemických konzervantů 

používal například včelí 

vosk, pryskyřice, šelak,  

5.2 c zvýšení únosnosti trámu pomocí 
příložek 

 

5.2 d ukázka protézování trámu 
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vzdálenost polštářů bývá přímo úměrná tloušťce použitých podlahových 

prken. Finální podlaha se povrchově impregnovala různými ochrannými 

nátěry.  

 

Palubová podlaha se zhotovuje z prken se shodnou šířkou, které mají 

polodrážku, nebo pero a drážku. Tento systém umožňuje překrytí hřebů. 

 

Prkenné a palubové podlahy se zhotovovali ze smrku, nebo jedle. Pakliže se 

předpokládala větší náchylnost prostoru na biotické škůdce, tak se volilo 

dřevo odolnější (cedr, dub, modřín). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 a skladba tesařské podlahy 
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položí fošna a na ni se na 

šikmý klín postaví zvedák. 

Zvedákem a sloupkem se 

nalomená krokev vyrovná a 

přibijí se na ni z obou stran 

příložky. Nejdříve se přibijí 

ke krokvi dlouhými hřebíky 

a pak se vyvrtají do krokve 

přes příložky 4 otvory o 

průměru 16 mm. Do nich se 

vloží kovové svorníky 

s hlavou a pomocí podložky 

a matice se konstrukce 

řádně stáhne. Shnilá krokev 

se vyměňuje tak, že se nejdříve po obou stranách krokve odstraní krytina. 

Pak se nad středem obou sousedních krokví přeříznou všechny latě, opatrně 

se odtrhnou, zbaví hřebíků a uloží na půdě. Poškozená krokev se odtrhne od 

vaznic a pozednice a přibije se nová krokev hřebíky dlouhými 12 až 15 cm a 

na ni původní latě. 

 

o Výměna vaznice. Jestliže se musí vyměnit vaznice, je třeba odstranit 

celou část mezi dvěma plnými vazbami- sloupky. Nejdříve se prozatímně 

podepře sloupky vaznice vně sloupků a sloupky se opatrně odstraní, aby 

se mohly po rekonstrukci znovu použít. Potom se sloupky podepřou 

všechny krokve- ke sloupkům se připojí tesařskými skobami. V místech 

původních sloupků se upraví spoj na plát, přičemž dosavadní konstrukce 

bude mít plát v horní části a vkládaná část v dolní části, a to tak, aby se  

8.3 podepření a ztužení poškozené krokve 
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