
T R H L I N Y   N A

K O N S T R U K CÍ C H



Rozdělení trhlin podle závažnosti :

Trhliny jsou projevem poruchy v konstrukci a je nutné vždy určit příčinu vzniku,

určit její nebezpečnost a příčinu odstranit.

Trhliny staticky zanedbatelné – neohrožují konstrukci, poškozují vzhled

Trhliny staticky závažné – bezprostředně neohrožují konstrukci, 

u trhlin v pohybu (aktivní) nutné provést opravu

Trhliny havarijní – staticky velmi závažné, ohrožují konstrukci 







Sledování trhlin ve stěnách pomocí sádrových terčů

Jednou z nejběžnějších metod sledování rozvoje trhlin ve zděných i 
železobetonových stěnách je osazení sádrových terčů. 

Křehký sádrový terčík umístěný příčně přes trhlinu a řádně kotvený 
ke zdivu po obou stranách trhliny se i při nepatrném pohybu trhliny 
přetrhne a v sádře vznikne vlasová trhlinka. Podle tvaru a velikosti 
trhlinky v čase lze usuzovat na to, jak rychle k pohybu dochází, v 
jakém směru se jednotlivé části stěny navzájem pohybují a následně 
usuzovat i na to, jak je to nebezpečné z hlediska statiky domu.

http://www.statikon.cz/


Osazení sádrových terčů na trhlinu ve stěně
Sádrové terče /sádrové destičky/ se instalují na zdravé zdivo zbavené omítky, očištěné 
od prachu a nesoudržných součástí a mimo mastná nebo nepřilnavá místa. Před aplikací 
sádry na zdivo je nutné zdivo zvlhčit, neboť je bezpodmínečně nutné, aby došlo k 
dokonalému přilnutí sádry k podkladu po obou stranách trhliny.

Namíchá se hustá sádra a pomocí špachtle se nanese na zdivo v tloušťce cca 10 mm 
a zhruba v obdélném tvaru o rozměru cca 100 x 200 mm
Delší rozměr terče situovat kolmo na trhlinu.
Do destičky se vyryje datum osazení a identifikační číslo destičky a zaznamená se  
zápisem v kontrolním protokolu. 

Sledování trhlin pomocí sklíček
V exteriéru sádrové terče pod vlivem srážek poměrně rychle degradují a 
osvědčuje se proto osazování kontrolních obdélníkových sklíček rozměru 

cca 20x70mm tloušťky cca 1,0mm. 

K suchému podkladu se lepí pomocí epoxidového lepidla.



Pasivní trhliny

Pokud k přetržení sádrového terče nedojde, znamená to, že ve 
sledovaném období k žádnému dalšímu pohybu nedošlo, že trhlina již 
není aktivní. 
Z hlediska statiky je málo nebezpečná, ale příčina těchto poruch již 
pominula.

Aktivní trhliny

Nebezpečné jsou aktivní trhliny, které signalizují probíhající poruchu. 
U takových je vždy třeba průběžné sledování a odborné posouzení 
jejich závažnosti. V následujících situacích je nutné okamžitě řešit 
havarijní stav odborných návrhem statického zajištění:

- šířka trhliny ve zdivu je již extrémní v řádu centimetrů (porucha stále 
probíhá) nebo její rozvoj je velmi rychlý









Strunové tenzometry

Odporové tenzometry



Odporové tenzometry se upevňují výhradně lepením na povrch.
Tenzometry jsou citlivé přístroje měřící deformaci v určitém směru konstrukce 

http://www.asb-portal.cz/diagnostika-a-monitorovani-mostnich-konstrukci/galeria/1415/8895/






www.youtube.com/watch?v=w7hhdpFbfkU
www.youtube.com/watch?v=ltnze0NU7pM 2 min
www.youtube.com/watch?v=fOa9ybVFAAQ

http://www.youtube.com/watch?v=ltnze0NU7pM
http://www.youtube.com/watch?v=ltnze0NU7pM
http://www.youtube.com/watch?v=ltnze0NU7pM
http://www.youtube.com/watch?v=fOa9ybVFAAQ






www.youtube.com/watch?v=mLYD1L6yVss 1: 30

http://www.youtube.com/watch?v=mLYD1L6yVss




PŘÍČINY  TVORBY TRHLIN V PODLOŽÍ STAVBY 

Sesuvná území
Poddolovaná území
Sedání zeminy - nedostatečná nebo nerovnoměrná únosnost zeminy
Nedostatečná hloubka založení, promrzání základové půdy
Vysychání a smršťování  jílovitých zemin
Proudění vody pod základem
Vliv sousední stavby

1 – Propad zeminy do sloje
(na Ostravsku až 900 mm na terénu)

1 – voda, 2 - jíl





Příčiny vzniku trhlin na budovách



Trhliny způsobené nedostatečnou 
hloubkou založení

Zvětšení hloubky založení 
nasypáním zeminy

Základová spára musí být v nezámrzné hloubce
Min. hloubka založení: 800 - 1200 mm pod povrch, 

v jílovitých zeminách až 1400 mm (namrzavé)






