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1) Opravy zdiva porušeného trhlinami 

 

K opravě trhlin přistupujeme tehdy, jestliže se trhlina již nezvětšuje. Oprava trhlin ve spojích 

obvodového pláště panelových domů se provádí pomocí plastické akrylátové spárovací hmoty, 

která se vtlačí do spáry. Jako uzávěra se použije lišta z PVC. Takto upravená spára má velmi 

dobré dilatační vlastnosti. 
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Další, velmi výkonnou metodou je injektování. Provádí se vtlačováním řídké cementové kaše do 

zdiva. Před injektáží je nutné všechny viditelné trhliny řádně utěsnit. 

http://www.ireceptar.cz/res/data/179/021487.jpg
http://img.ceskyinternet.cz/clanky/odstavce/20728-542881-2_Schranka-02.jpg


Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek. 
Při zpracování využita učebnice Přestavby budov pro odborná učiliště, obor vzdělávání Zednické práce, 

nakladatelství PARTA, Praha 2006  

 

http://www.mujdum.cz/obrazek/4dd3af23169ee/stavba-zpevneni-budova-zivotnost-

02_300x224.jpg 

 

http://www.izolace-ecobeton.cz/risanare/images/risanare_applicazione_02.jpg 

 

http://www.izolace-ecobeton.cz/risanare/images/risanare_applicazione_01.jpg 

http://www.mujdum.cz/obrazek/4dd3af23169ee/stavba-zpevneni-budova-zivotnost-02_300x224.jpg
http://www.mujdum.cz/obrazek/4dd3af23169ee/stavba-zpevneni-budova-zivotnost-02_300x224.jpg
http://www.izolace-ecobeton.cz/risanare/images/risanare_applicazione_02.jpg
http://www.izolace-ecobeton.cz/risanare/images/risanare_applicazione_01.jpg


Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robert Sventek. 
Při zpracování využita učebnice Přestavby budov pro odborná učiliště, obor vzdělávání Zednické práce, 

nakladatelství PARTA, Praha 2006  

2) Opravy vychýleného zdiva 

 

Celá stavba je vystavena po celou dobu životnosti různým zatížením. Pokud dojde k průhybům 

vodorovných konstrukcí, jako jsou např. stropy, klenby, dochází ke vznikům šikmých tlaků, 

které vychylují svislé nosné zdi. 

Jak velké vychýlení zdi vzniklo, lze zjistit, když se spustí olovnice z vrchu zdi k patě zdi. 

Neprochází-li střední třetinou ložné spáry, musí se považovat vychýlení zdi za nebezpečné. 
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