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ÚDRŽBA, REKONSTRUKCE A 
MODERNIZACE BUDOV 

OPRAVY TRHLIN 



OPRAVY TRHLIN 

 Teprve jsou-li trhliny stabilizované – tzn., že je 
odstraněná jejich příčina, lze provést opravu.  

 Rozlišujeme opravy trhlin  

 - větších 

 - ve styku dvou nesourodých materiálů 

 - velkých 

 



větší trhliny 

• odsekat pruh omítky o šířce cca 100 mm 

• trhlinu vyškrábat a zbavit nečistot 

• trhlinu navlhčit 

• vtlačit do trhliny MVC 

• provést novou omítku 

 



trhliny ve styku dvou různorodých 
materiálů 

• odsekat omítku v pruhu 
šířky cca  

   150 mm 

• vložit nosič omítky 

• provést omítku novou 

 

 
1-zdivo 

2-ocelový sloup 

3-nosič omítky 

4-omítka 



velké trhliny - stehování 

• stehovací spony z 
vysokohodnotné oceli 

• zapustit do předem 
předvrtaných otvorů kolmo 
na průběh trhliny (do hl. 
min 250 mm až do 4/5 tl. 
zdi) 

• stehy musí přesahovat min. 
500 mm na každou stranu 

• prochází-li trhlina celou tl. 
zdi, provádí se stehování z 
obou stran zdi 

1-stehovací spona 

2-cementová malta 



velké trhliny - stehování 

• prochází-li trhlina v 
blízkosti rohu, používají 
se ocelové trny 

• ukládají se do předem 
předvrtaných otvorů ve 
sklonu 15  

• zalévají se MC 

 
1-trhlina 

2-vyvrtaný otvor 

3-ocelový trn 



velké trhliny – ŽB hmoždíky 

• do zdiva vysekat kapsy, 
které se na obou stranách 
trhliny rozšiřují 

• vyčistit, vystříkat vodou a 
cementovým mlékem 

• vložit armaturu 

• zabetonovat kvalitním 
betonem 

• prochází-li trhlina celou tl. 
zdi, osadí se hmoždíky z 
obou stran zdi tak, aby byla 
jejich poloha vystřídaná 

 



velké trhliny – helikální výztuž 

• provádí se z nerezové austenitické oceli 
(antikorozní, nemagnetická, chromniklová) 

• ocelový prut s kruhovým jádrem a křidélky 
upravenými do šroubovice 

• provádí se z nerezové austenitické oceli 
(antikorozní, nemagnetická, chromniklová) 

• ocelový prut s kruhovým jádrem a křidélky 
upravenými do šroubovice 

• provádí se z nerezové austenitické oceli 
(antikorozní, nemagnetická, chromniklová) 

• ocelový prut s kruhovým jádrem a křidélky 
upravenými do šroubovice 



velké trhliny – helikální výztuž 

vlastnosti a výhody výztuže 

• nemá nárok na krytí 

• je velmi subtilní →velmi malé drážky a vrty 

• je tvarovatelná 

• velmi dobrá přídržnost kotevní malty díky křidélkům 

• kotevní malta se během tuhnutí a tvrdnutí 
nesmršťuje  

• má velký nárůst pevnosti – po 7 dnech má 50% 
výsledné pevnosti 

 

 



velké trhliny – helikální výztuž 

 Výztuž se ukládá do drážky 
v ložné spáře do kotevní 
malty ( modifikované 
maltové polymer 
cementové směsi) ve 
vzdálenosti 450 mm ve 
vertikálním směru a s 
přesahem 500 mm na 
každou stranu. Při tl. zdi > 
300 mm se výztuž provádí z 
obou stran zdi. 



TEMATICKÉ OTÁZKY 

1. Kdy lze přistoupit k opravě trhlin? 

2. Jak se musí správně umístit nerezové 
stehovací spony? 

3. Jaký je postup zhotovení ŽB hmoždíků? 

4. V čem spočívá výhoda použití helikální 
výztuže? 
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