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STAVEBNÍ PRŮZKUM A HODNOCENÍ STAVU 

KONSTRUKCE 

Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu existujících 

konstrukcí. V teoretické části je popsán postup hodnocení existujících konstrukcí a 

vybrané diagnostické metody pro provedení průzkumu železobetonových konstrukcí. 

Praktická část se zabývá provedeným stavebně technickým průzkumem průmyslového 

objektu s vyhodnocením pevnosti betonu a ověřením vyztužení. Poslední část je zaměřena 

na statický posudek vybraného nosného prvku konstrukce. 
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nedestruktivní metody, jádrové vývrty, sekané sondy, železobeton, výztuž, pevnost betonu 

v tlaku, statický posudek 

 

BUILDING SURVEY AND EVALUATING THE STATE 

OF CONSTRUCTION 

Abstract 

This diploma thesis is focused on building survey and evaluating the state of existing 

constructions. In theoretical part are described the process of evaluating the state of 

existing constructions and selected diagnostic methods. The practical part is dealing with 

performed structural and technical survey of industrial object including evaluation of the 

strength of concrete and verification of the reinforcement. The last part is focused on a 

static assessment of selected supporting element of the structure. 

Keywords 

Building survey, industrial object, granary, structure, diagnostic methods, non-destructive 

methods, core bores, chopped probes, reinforced concrete, reinforcement, concrete 

compressive strength, static assessment 
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ÚVOD 

Diagnostika stavebních konstrukcí je odborná specializace, jejímž úkolem je 

zjišťovat skutečný stav nově budovaných i existujících staveb z hlediska jejich mechanické 

odolnosti a stability, bezpečnosti při užívání a jejich trvanlivost. Podnět k provedení 

diagnostiky je ve většině případů z důvodu změny využití stavby, poruch konstrukcí či 

živelných katastrof. Není však výjimkou ani hodnocení nových staveb, kde nastanou 

pochybnosti o kvalitě prováděných prací [1]. 

Poslední roky zažívá diagnostika významný vzestup s příchodem nových 

inovativních technologií. Především se jedná o nedestruktivní metody, které minimalizují 

zásahy do konstrukce, jsou časově méně náročné a tím se stávají vysoce efektivní. Pouze 

díky objektivnímu diagnostickému posouzení lze navrhnout optimální a ekonomické 

varianty rekonstrukce, přestavby a v krajním případě i demolice objektu. 

Diplomová práce sestává ze dvou hlavních části. První teoretická část se zabývá 

hodnocením existujících konstrukcí a vybranými diagnostickými metodami, které byly 

využity v praktické části diplomové práce. 

Praktická část se zabývá diagnostikou stavebního objektu. Obsahuje popis 

zkoumaného objektu, účel provedení diagnostiky, vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku 

vybraných nosných prvků konstrukce a ověření betonářské výztuže. Na závěr je proveden 

statický výpočet vybrané části konstrukce. 
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CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je realizace stavebně technického průzkumu průmyslového 

objektu obsahující zpracování metodiky průzkumu a hodnocení stavebních konstrukcí 

se zaměřením na současné platné normy, stručný přehled použitých diagnostických 

metod, provedení stavebně statického průzkumu, vyhodnocení provedeného průzkumu, 

statický výpočet vybraných částí nosných konstrukcí a závěrečné zhodnocení stavu 

objektu. 

  



 

Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 
Diplomová práce, FAST, VUT v Brně, leden 2019  13 

A.   TEORETICKÁ ČÁST 

HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

Existuje řada důvodů, které mohou vést k hodnocení existující konstrukce: 

 Očekáváná změna účelu 

 Prodloužení návrhové životnosti 

 Ověření spolehlivosti požadované úřady, pojišťovnami, vlastníky 

 Degradace konstrukce různými vlivy 

 Poškození konstrukce mimořádným zatížením 

 Očekávaný vliv okolní stavební činnosti na dotčený objekt 

Stavebně technické průzkumy jsou součástí širšího souboru činností pro ověření 

spolehlivosti existující konstrukce z hlediska jejich budoucího využití. Tento proces se 

nazývá Hodnocení stavebních konstrukcí. Přesné postupy při provádění stavebně 

technického průzkumu jsou uvedeny v ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – 

Hodnocení existujících konstrukcí. Předmětem hodnocení může být libovolný stavební 

objekt [1]. 

Cílem stavebně technického průzkumu je odzkoušet a zhodnotit stav stavebních 

konstrukcí zejména z hlediska statického. Stavebně technický průzkum může být zaměřen 

na zjištění vlastností jak celých konstrukcí, tak jejich částí, ze kterých je konstrukce 

zhotovena. Každý stavebně technický průzkum bude jiný, protože se diagnostické práce 

musí přizpůsobit stavu, povaze objektu a druhu plánovaných úprav. Značný rozdíl 

v přístupu vyžadují především starší objekty, u kterých se často nedochovala 

dokumentace, a došlo k množství změn při minulých přestavbách. 

Výsledkem stavebně technického průzkumu je závěrečná zpráva, kterou lze 

vypracovat ve třech stupních: 

 Předběžný STP pro potřeby studie rekonstrukce, modernizace 

 Podrobný STP pro zpracování statických výpočtů a projektové dokumentace 

 Doplňující a speciální STP pro potřeby doplnění podrobného STP [1] [2] 
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Závěrečná zpráva by měla popsat a vyhodnotit stav konstrukce a měla by obsahovat 

následující body: 

 Základní údaje o objektu, rozsah a zaměření průzkumu včetně právních 

podkladů 

 Zhodnocení vodorovných nosných konstrukcí 

 Zhodnocení svislých nosných konstrukcí, jakosti betonu a oceli 

v železobetonových konstrukcích 

 Podrobné posouzení krovu a střešního pláště 

 Zjištění a popsání vlhkostního režimu objektu 

 Podrobný popis stavu základových konstrukcí 

 Inženýrsko – geologické zhodnocení podzákladí 

 Závěrečné zhodnocení stavu objektu s doporučením stavebních úprav na 

základě STP, doporučení na případné provedení doplňujícího průzkumu [1] 

[2] 

Přesné postupy při provádění STP jsou uvedeny v ČSN ISO 13822 s názvem Zásady 

navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí. 

 

1.1. Hodnocení existujících konstrukcí dle ČSN ISO 13822 

Norma ČSN ISO 13822 udává metodiku postupu hodnocení existujících konstrukcí. 

Hodnocení se skládá z následujících kroků: 

1. Stanovení účelu hodnocení 

2. Scénáře 

3. Předběžné hodnocení na základě předběžného průzkumu 

 Studium dokumentace 

 Předběžná prohlídka 

 Předběžné ověření 

 Rozhodnutí o okamžitých opatřeních 

 Doporučení pro podrobné hodnocení 

4. Podrobné hodnocení na základě podrobného průzkumu 

 Detailní prověření dokumentace 

 Podrobná prohlídka a zkoušky materiálů 

 Stanovení zatížení 
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 Stanovení vlastností konstrukce 

 Ověření 

5. Výsledky hodnocení 

 Zpráva 

 Koncepční návrh konstrukčních opatření 

 Řízení rizik 

6. V případě potřeby doplňkový průzkum [1] 

 

 

1.1.1. Účel hodnocení 

Před zahájením vlastního hodnocení existujících konstrukcí musíme získat od 

objednatele vstupní informace. Z těchto vstupních informací stanovíme účel hodnocení 

existující konstrukce. Účelem může být např. změna v užívání objektu, vyhodnocení 

spolehlivosti konstrukce v případě změny ve statickém modelu, vyhodnocení spolehlivosti 

konstrukce vzhledem k její degradaci a další. 

1.1.2. Scénáře 

Na základě architektonického a konstrukčního návrhu určíme rozsah změny 

konstrukčních podmínek nebo rozsah změny zatížení. Zhodnotíme možné scénáře 

působení existujících konstrukcí se zahrnutím vlivu očekávaných změn zatížení, změn ve 

statických modelech existujících konstrukcích a změn v tuhosti celého objektu [3] [4]. 

Obr. 1 - Návaznost termínů dle ČSN ISO 13822 [3] 
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1.1.3. Předběžné hodnocení 

Provede se prohlídka dokumentace a zhodnocení její úplnosti jak z hlediska 

rozsahu, tak i z hlediska správnosti dokumentace. Dále se pokusíme zajistit veškeré 

dostupné údaje o historii stavebních úprav existujícího objektu, historii stavebních úprav 

sousedních objektů (pokud mají vliv na vyšetřovaný objekt), účincích prostředí na 

konstrukce jako jsou například mimořádná zatížení požárem nebo povodní. 

Předběžnou prohlídku provádíme z důvodu ověření skutečného stavu existujících 

konstrukcí a zdokumentování rozsahu vad a poruch existujících konstrukcí. Prohlídku 

existujících konstrukcí provedeme vizuálně a dále pomocí jednoduchých zkušebních 

metod. V průběhu předběžné prohlídky pořizujeme fotodokumentaci stavu existujících 

konstrukcí. Výsledkem předběžné prohlídky je popis skutečného stavu existujících 

konstrukcí včetně rozměrů, povrchových vlastností materiálů, statických modelů a 

zatřídění konstrukcí podle jejich stavu a míry poškození. 

Předběžné ověření je hodnocení spolehlivosti a bezpečnosti existujících konstrukcí 

vzhledem ke zdokumentovaným údajům. Podle uvedené normy ČSN ISO 13822 můžeme 

při hodnocení vycházet z dřívějšího vyhovujícího chování vyšetřované konstrukce. Na 

základě předběžné prohlídky určíme:  

 Zatížení – stálé zatížení, užitná zatížení, zatížení sněhem, zatížení větrem 

 Vlastnosti materiálu 

 Rozměry 

Pokud jsou určeny jednotlivé složky zatížení konstrukce, vlastnosti materiálů a 

rozměry, je možné provést ověření spolehlivosti konstrukce pro mezní stav únosnosti a 

mezní stav použitelnosti. Pro tyto mezní stavy provedeme kombinace zatížení pomocí 

dílčích součinitelů dle platných norem EN. 

Pokud z předběžné prohlídky nebo z předběžného ověření vyplývá, že konstrukce je 

v nebezpečném – havarijním stavu, je nutné ihned rozhodnout o okamžitých opatřeních 

tak, aby bylo sníženo nebezpečí ohrožení veřejnosti. Toto rozhodnutí je nutné oznámit 

objednateli, který je povinen provést okamžité opatření [3] [4]. 

Pomocí předběžného ověření vyhodnotíme další možnosti postupu: 

 Není nutné provést podrobné hodnocení 

 Je nutné provést podrobné hodnocení 
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1.1.4. Podrobné hodnocení 

Nejdříve se prověří následující dokumentace (pokud je k dispozici): 

 Výkresy, specifikace, statický výpočet, stavební deník, záznamy o 

prohlídkách a údržbě, podrobnosti o změnách 

 Předpisy a zákonná nařízení, prováděcí předpisy a normy 

 Topografie, základové podmínky, úroveň hladiny podzemní vody 

Z projektové dokumentace lze zjistit rozměry konstrukce, konstrukční detaily a 

vlastnosti použitých materiálů. Při jakékoliv pochybnosti se provádí podrobná prohlídka a 

zkoušky materiálů [4]. 

Podrobná prohlídka je provedena pomocí zkušebních metod destruktivních i 

nedestruktivních. Dále mohou být prováděny zatěžovací zkoušky existujících konstrukcí. 

Rozsah a schéma podrobného vyšetření konstrukce závisí na konkrétní konstrukci a 

požadavcích na výsledky podrobného průzkumu. Při odběru vzorků je třeba postupovat 

tak, abychom odběrem neohrozili statiku této existující konstrukce. Součástí podrobné 

prohlídky je dokumentace veškerých odebraných vzorků materiálů a záznam výsledků 

všech prováděných zkoušek a měření. 

Následným krokem je stanovení zatížení a vlastností konstrukce. U stanovení 

zatížení se jedná zejména o zatížení konstrukce vlivem prostředí, které se určí pomocí ČSN 

ISO 22394 – Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí. Ke stanovení vlastností konstrukce 

může sloužit podrobná prohlídka nebo podrobná analýza konstrukce. V případě, že tyto 

postupy nejsou dostatečně průkazné, používají se pro stanovení vlastností konstrukce 

zkoušky. 

Ověření stávající konstrukce je hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí 

vzhledem ke zdokumentovaným údajům upřesněných pomocí podrobné prohlídky. 

Ověřování musí vycházet z koncepce mezních stavů a lze ho provádět metodou dílčích 

součinitelů nebo metodami teorie spolehlivosti [3] [4]. 

1.1.5. Výsledky hodnocení 

Výsledky hodnocení existující konstrukce musí být jasně popsány ve zprávě. Závěry 

hodnocení by měly popsat stav konstrukcí z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti. Součástí 

zprávy o výsledcích hodnocení konstrukce je návrh konstrukčních nebo provozních 

opatření (obnova, oprava, modernizace, demolice). Zpráva o výsledcích hodnocení 

konstrukce slouží jako podklad pro rozhodnutí objednatele o dalších využití objektu [3]. 



 

Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 
Diplomová práce, FAST, VUT v Brně, leden 2019  18 

Norma ČSN ISO 13822 uvádí také vývojový diagram, který schematicky vyjadřuje 

obecný postup při hodnocení existující konstrukce (Obr. 2) 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 2 - Vývojový diagram postupu hodnocení [4] 
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2. DIAGNOSTIKA ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

K diagnostice železobetonových konstrukcí je důležité přistupovat individuálně, 

jelikož v průběhu životnosti konstrukce je stavba vystavena různým vnějším vlivům 

(klimatické podmínky, agresivní látky, zatížení). Obecný postup pro zjištění vlastností 

železobetonové konstrukce je proto nutné pro každý konkrétní případ modifikovat – je 

kladen důraz pouze na určité vlastnosti konstrukce. 

Častěji je diagnostika prováděna na starších konstrukcích, není však výjimkou 

využití diagnostických metod i na konstrukcích nových, nebo dokonce na konstrukcích v 

průběhu výstavby.  

Hlavními důvody potřeby diagnostiky jsou zejména: 

 Vznik pochybností o kvalitě betonu či krytí výztuže u nových konstrukcí 

 Objevení staticky závažné poruchy (trhliny) u starší konstrukce – vznik 

pochybnosti o její bezpečnosti 

 Příprava rekonstrukce, přestavby nebo nadstavby u starší konstrukce 

 Diagnostika je předepsána v projektové dokumentaci po určité době od 

výstavby 

Při hodnocení železobetonové konstrukce je zapotřebí počítat se značně rozdílnou 

kvalitou a rozdílným stupněm degradace betonu. Je třeba si uvědomit, že během doby 

intenzivního využívání železobetonu ve stavebnictví došlo k posunům v oblasti 

navrhování, technologií, ale i v posuzování betonových konstrukcí [1] [2]. 

Diagnostické metody je možné dělit podle několika hledisek. Avšak jako základní se 

jeví především dělení podle stupně poškození zkoumané konstrukce: 

 NEDESTRUKTIVNÍ 

 SEMIDESTRUKTIVNÍ 

 DESTRUKTIVNÍ 

V následujících kapitolách bude představen pouze zlomek diagnostických metod, a 

sice metody, které byly použity v mojí diplomové práci. 
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2.1. Nedestruktivní diagnostické metody 

Jsou takové metody, při nichž nedochází k poškození zkoušené konstrukce. Výjimku 

tvoří některé tvrdoměrné zkoušky, u kterých dochází ke vtisku nebo vrypu do konstrukce 

a u těchto zkoušek musí dojít i k očištění a zbroušení zkoušeného místa. Mezi 

nedestruktivní metody řadíme: 

 Tvrdoměrné metody (vrypové, vtiskové, odrazové) 

 Elektrodynamické metody (ultrazvuková metoda, rezonanční metoda) 

 Elektromagnetické metody (elektromagnetické sondy, mikrovlnné) 

 Elektrické metody (odporové, kapacitní, polovodičové) 

 Radiační metody (radiografické, radiometrické, měření radonu) 

Ke druhé skupině, ve které je možno zjišťovat určité měřené velečiny fyzikálními 

principy patří: 

 Tenzometrické metody (mechanické, optické, odporové atd.) 

 Trvanlivostní zkoušky (mrazuvzdornost, propustnost, nasákavost atd.) [2] 

 

V dnešní době je kladen stále větší důraz na bezpečnost a ochranu pracovníků i 

obyvatelstva, což má za následek zpřísnění legislativy. Dříve s velkým úspěchem 

využívané radiační metody jsou dnes již tak administrativně a finančně náročné, že je 

jejich praktické využití v podstatě neudržitelné. Výjimku tvoří např. rentgenová 

radiografie, která je však použitelná jen na velmi subtilní železobetonové prvky [5]. 

Výhody nedestruktivních metod: 

 Minimální poškození zkoumané konstrukce 

 Velký počet zkušebních míst 

 Méně finančně náročné 

 Rychlost provádění zkoušek 

Nevýhody nedestruktivních metod: 

 Méně přesné v porovnání s destruktivními metodami 

 Větší pravděpodobnost chyb (nedostatečná zkušenost diagnostika) 

 Nepřímá metoda (odhad veličiny na základě jiné naměřené veličiny) 
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2.1.1. Elektromagnetický indikátor výztuže 

U konstrukcí, u nichž se nedochovala projektová dokumentace, je třeba zjistit 

profily, množství a rozmístění ocelové výztuže. Pro prvotní orientační informaci o těchto 

vlastnostech konstrukce slouží elektromagnetické indikátory výztuže. Jejich předností je 

rychlost a jednoduchost kontroly výztuže. 

Princip metody: 

Metoda je založená na využití feromagnetického jevu nebo vířivých proudů, které 

způsobují změnu charakteristik magnetického pole sondy při jejím přiblížení k prutům 

výztuže. Vlastní konstrukce vyhledávačů výztuže je tvořena dvěma částmi: sondou a 

přístrojem s elektronickými obvody, které jsou vzájemně propojeny kabelem. Elektronické 

obvody jednak generují signál pro buzení sondy a též vyhodnocují přijímaný signál. Sondy 

obsahují jednu nebo několik cívek buzených časově proměnným elektrickým proudem. 

Tyto cívky vytvářejí (generují) časově proměnné primární magnetické pole, které proniká 

ke kovovému (hledanému) cíli. 

Primární elektromagnetické pole je 

cílem deformováno (modifikováno) a 

vytváří tak sekundární 

elektromagnetické pole, které působí 

na přijímací cívku sondy a indukuje v 

ní elektrické napětí. Toto napětí je 

dále zpracováno a vyhodnoceno 

elektronickými obvody [2]. Obr. 3 - Princip elektromagnetických indikátorů [12] 

Obr. 4 - Schématické znázornění odezvy elektromagnetického indikátoru [13] 
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Elektromagnetické indikátory lze využít v následujících případech: 

 Pro zjištění, zda se jedná o beton prostý či beton vyztužený s dosahem 

přístroje od 60 mm do 200 mm. 

 Stanovení přesné polohy výztuže – zjištění přesného rozmístění výztuží 

v železobetonovém prvku (poloha, směr, množství). Vhodné pro zjištění 

polohy výztuže před provedením jádrového vývrtu. 

 Novější přístroje umožňují za podmínek stanovených výrobcem zjistit 

průměr výztuže. Čím menší je krytí výztuže a větší vzdálenost mezi 

jednotlivými pruty, tím je vyšší úspěšnost přesného zjištění průměru 

výztuže. 

 Pokud je znám průměr výztuže a přesné rozmístění jednotlivých prutů, lze 

určit krytí výztuže [2]. 

Na druhou stranu mají indikátory výztuže i své omezení. Nedokáží nalézt druhou 

vrstvu výztuže ve stejném směru nad sebou, rozpoznat výztuže probíhající příliš blízko 

vedle sebe (viz Obr. 3) nebo měření v blízkosti silných elektromagnetických polí. Dalším 

omezením je dosah přístrojů, který závisí na tipu sondy. Při použití běžných sond se dosah 

pohybuje mezi 60 – 100 mm a při užití hloubkových sond mezi 150 – 220 mm. Dále to je 

například nemožnost určení výztuže v betonu s rozptýlenou výztuží. 

Na trhu můžeme nalézt levnější přístroje, které ovšem nejsou určeny pro přesné 

zkoumání na konstrukci, ale pouze k detekci vložených předmětu v konstrukci, ale i dražší 

nejmodernější přístroje pro vyhledávání výztuže, jako např. PS 200 Ferroscan od firmy 

Hilti (Obr. 5) nebo Profometer PM-630 

od firmy Proceq (Obr. 7). Předností 

těchto přístrojů je jejich rychlost a 

jednoduchost při kontrole polohy 

výztuže v konstrukci a díky moderním 

přístrojům též možnost skenování 

povrchu a následné přenesení dat do 

počítače, kde máme možnost 

pohodlného vyhodnocení měření 

výztuže [2] [6]. 

 

 

Obr. 5 - Ferroscan PS 200 [14] 
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V praktické části diplomové práce byl použit přístroj Profometer PM-630 od firmy 

Proceq (Obr. 7), který je schopen zobrazit grafické výsledky měření v reálném čase 

s možností uložení dat do souboru (Obr. 6). 

 

 

 

 2.1.2. Georadar 

Georadar (známý pod zkratkou GPR – ground penetrating radar) je metoda, která 

měla původní využití v oblasti geologie, geotechniky a případně archeologie. V poslední 

době má velké uplatnění i pro lokalizaci ocelové výztuže a dalších nehomogenit v betonu 

při diagnostice železobetonových konstrukcí. 

Princip metody:  

Metoda je založená na principu vysílání vysokofrekvenčních elektromagnetických 

pulzů (frekvence řádově stovky MHz až jednotky GHz) do zkoumaného prostředí a na 

následné registraci jejich odrazů od překážek. Část vln je prostředím a nehomogenitami 

absorbována, část odražena a zbytek se prostředím dále šíří. Když vlna narazí na 

nehomogenitu, dojde vlivem náhle změny 

prostředí k odrazu části vln zpět k přístroji, 

který tyto vlny pomocí antén zachytí. (GPR ve 

stavebnictví využívá pro zvýšení přesnosti 

detekce 3 antény). Informaci o 

zaznamenaných vlnách přístroj posílá do 

centrální jednotky, kde se počítají časové 

prodlevy navrácených vln [7]. 

Obr. 7 - Profometer PM-630 [12] 

Obr. 6 - Grafický výstup z Profometru 

Obr. 8 – Princip georadaru [15] 
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Ačkoliv ve světě patří georadar již řadu let ke standardně používaným metodám, 

v České republice není metoda GPR ve stavebnictví zatím příliš rozšířená. Významný zvrat 

ve využití georadaru při diagnostických průzkumech přineslo uvedení na trh přístroje 

PS 1000 od firmy Hilti, který je určen přímo pro diagnostiku železobetonových konstrukcí. 

Ve srovnání s klasickými georadary je sonda osazena trojicí antén, čímž je umožněno 

dokonalejší určení polohy výztuže i detekce 

několika ocelových výztuží nad sebou. Pro 

záznam polohy je přístroj zajištěn čtyřmi 

kolečky, pomocí kterých lze přístroj posouvat. 

Naměřená data je možné zobrazit přímo na 

monitoru nebo je přenést do počítače, jak ve 2D 

zobrazení (půdorys a řezy ve dvou na sebe 

kolmých rovinách – Obr. 10), tak i ve 3D  

zobrazení (Obr. 11). Přístroj umožňuje 

provádět liniové skeny (pohyb georadaru pouze v jednom směru) nebo plošné skeny 

(pohyb georadaru po konstrukci po předem vytyčeném rastru). Georadar využívá rastry 

velikosti 600x600 mm nebo 1200x1200 mm [7]. 

V porovnání s elektromagnetickými indikátory lze považovat za velkou výhodu 

schopnost rozeznat výztuž do větší hloubky a detekovat i výztuže ve více vrstvách. Mezi 

další výhody patří rychlé a jednoduché zkoumání konstrukce s grafickým zobrazením 

v reálném čase. Za nevýhodu lze považovat neschopnost stanovení průměru a typu 

výztuže. Další nevýhodou můžou být rozměry přístroje a jeho nepoužitelnost ve 

stísněných prostorech. 

V praktické části diplomové práce byl použit přístroj PS 1000 firmy Hilti (Obr. 9) 

  

Obr. 9 – PS 1000 [14] 

Obr. 11 - Georadar 3D sken [19] Obr. 10 - Georadar 2D sken [19] 
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 2.1.3. Stanovení hloubky karbonatace betonu 

Karbonatace betonu je chemický proces, jehož důsledkem, přestože název napovídá 

něco jiného, je koroze ocelové výztuže. 

Princip jevu: 

Korozi ocelové výztuže způsobuje voda a kyslík. V mladém betonu je mezi ocelovou 

výztuží a betonem slabá vrstva oxidů železa, která je velmi hutná a tudíž nepropustná. 

Krycí vrstva výztuže má vysoké pH a tím chrání zmíněnou vrstvu oxidů železa. V průběhu 

času se do betonu se vzduchem dostává CO2 a reaguje s Ca(OH)2 - portlanditem - 

obsaženým v betonu. Ca(OH)2 se rozkládá na CaCO3 a vodu. Jak postupuje CO2 do betonu, 

ubývá Ca(OH)2 a tím se snižuje pH 

krycí vrstvy. Když pH betonu 

klesne pod hodnotu 9, rozpadne se 

vrstvička hutných oxidů železa 

mezi ocelí a betonem. Dojde k 

takzvané "depasivaci" výztuže. 

Tímto okamžikem má k výztuži 

přístup voda a kyslík a startuje 

koroze výztuže. (8) 

Proces karbonatace lze popsat následující rovnicí: 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2𝐻2𝑂 

Ke zjištění míry karbonatace se používá jednoduchá zkouška pomocí fenolftaleinu. 

Na řádně očištěný prvek betonu se aplikuje 1% lihový roztok fenolftaleinu v 70% roztoku 

etylalkoholu. Zkarbonatovaná vrstva betonu se vizuálně nezmění, beton, který není 

napaden karbonatací se zbarví do růžova. 

  

Obr. 12 – Princip karbonatace [16] 

Obr. 13 - Karbonatace – aplikace fenolftaleinu 
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 2.2. Semidestruktivní diagnostické metody 

Při použití semidestruktivních metod dochází k částečnému porušení zkoušené 

konstrukce, například vrtáním, odtrhy nebo sekanými sondami. Při stavebním průzkumu 

je nutné volit velmi pečlivě zkušební místa na konstrukci. Za žádných okolností nesmí být 

ovlivněna únosnost nebo stabilita konstrukce. Mezi semidestruktivní metody patří: 

 Jádrové vývrty 

 Určené ke stanovení pevnosti betonu v tlaku 

 Určené k vylamovací zkoušce 

 Určené ke zkouškám propustností pro kapaliny a plyny 

 Určené ke stanovení postupu karbonatace do nitra konstrukce 

 Odtrhové zkoušky 

 Odtrhy povrchových vrstev 

 Odtrhy pro získání válce pro zkoušení pevnosti betonu v konstrukci 

 Tvrdoměrné metody vnikací 

 Špičákové metody ke stanovení pevnosti vtloukáním špičáku do 

povrchu betonu 

 Mechanické špičáky 

 Sekané sondy 

 Určené k ověření betonářské výztuže [2] 

Výhody semidestruktivních metod: 

 Přímé metody (přímé zaměření zjišťované veličiny) 

 Objektivnější a přesnější výstupy oproti zkouškám nedestruktivním 

 Výrazně nižší riziko hrubých chyb 

Nevýhody semidestruktivních metod: 

 Poškození konstrukce 

 Menší počet zkušebních míst 

 Relativně vysoká cena 

V následujících kapitolách budou detailněji probrány semidestruktivní metody, 

které byly využity v praktické části diplomové práce. 
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2.2.1.  Jádrové vývrty 

Jádrové vývrty řadíme do semidestruktivních metod, protože při jejich odběru 

dochází k lokálnímu porušení konstrukce. Jsou velmi důležitou metodou upřesňování 

hodnot jiných nedestruktivních zkoušek (např. odrazové zkoušky tvrdosti). Nejčastějšími 

důvody odběru jádrových vývrtů jsou:  

 Určení pevnosti betonu v tlaku 

 Určení skladby diagnostikované konstrukce 

 Určení tloušťky jednotlivých vrstev 

  Určení hloubky karbonatace 

Vývrty se provádějí vrtačkou se speciálními dutými válci, opatřenými na spodní 

straně vrtáku tvrdokovovými případně diamantovými břity. Vrtačka je držena v držáku, 

který umožňuje vrtat nejen svisle, ale i vodorovně či šikmo. Břity vrtáku jsou ochlazovány 

vodou. Používané průměry vrtáků na betonové a zděné konstrukce jsou 25, 50, 100, 150 

mm, případně mezilehlé průměry (pro praktickou část diplomové práce byl použit průměr 

vrtáku 65 mm). Vrt se provede podle účelu zkoušky do požadované hloubky, vyjme se 

vrták a jádrový vývrt se opatrně vylomí z vrtu [2].  

Obr. 15 – Vylomený jádrový vývrt Obr. 14 – Vrtačka osazená v držáku 
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Jádrové vývrty slouží převážně ke kontrole pevnosti 

betonu v tlaku. Ihned po ukončení vrtání se provede 

označení a identifikace, kdy se na vývrt označí typ 

vrtaného prvku, umístění a orientace vrtu (Obr. 14). Vývrt 

se na pile diamantovým kotoučem uřízne na požadovanou 

délku. Dále se obě plochy vývrtu jemně zbrousí a 

zkontroluje se jejich rovnoběžnost. Po zvážení tělesa se 

provede tlaková zkouška tlakové válcové pevnosti v lise. 

Při zkoušce je nutné zkontrolovat plochy porušení 

zkušebních těles. V případě, že porušení neodpovídá 

požadavkům dle ČSN EN 12390-3, je třeba výsledek 

zkoušky vyřadit (Obr. 15, Obr. 16) [2] [1]. 

 

Přípustné a nepřípustné způsoby porušení válců dle ČSN EN 12390-3 

 

 

 

  

Obr. 16 – Označený jádrový vývrt 

Obr. 17 – Vyhovující způsoby porušení [17] 

Obr. 18 – Nevyhovující způsoby porušení [17] 
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Umístění vývrtů na konstrukci se volí v návaznosti na konstrukční důsledky: 

 Vývrty mají být odebrány z míst největšího tlakového namáhání 

 Vývrty mají být odebírány v místech s minimálním výskytem výztuže 

 Vývrt se provádí tak, aby nebyl v blízkosti spár nebo hran betonových prvků 

Počet vývrtů vychází z velikosti a členitosti zkoumané konstrukce. Průměr vývrtu by 

měl být co nejmenší, ale na druhou stranu musí respektovat strukturu betonu a normu 

stanovující přípustné rozměry zkušebních těles. Jádrové vývrty odebrané za účelem 

stanovení pevnosti v tlaku by měly splnit následující kritéria: 

 Průměr vývrtu nejméně 50 mm 

 Velikosti maximálního zrna kameniva nesmí být větší než 1/3 průměru 

vývrtu (Obr. 19c) 

 Vývrt nesmí obsahovat výztuž v podélném směru (Obr. 19b) 

 Beton nesmí být příliš mezerovitý (dutiny, kaverny, póry, Obr. 19a) [1] [2] 

 

Základní těleso má průměr 150 mm, v praxi se ale většinou odebírají vývrty menších 

průměrů. Norma ČSN EN 12504-1 připouští možnost použití jádrových vývrtů i o 

průměrech 50 mm.  

Poměry délky k průměru jsou přednostně: 

 2,0, jestliže se má pevnost porovnávat s válcovou pevností 

 1,0, jestliže se má pevnost porovnávat s krychlenou pevností 

  

Obr. 19 - Nevyhovující vývrty pro stanovení pevnosti v tlaku [18] 
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Přepočet pevnosti tlaku na tělesech jiných než normových 

Při diagnostice často narážíme na problém, že není možné odebrat vývrty 

základních normových rozměrů. Dosažená pevnost v tlaku pak musí být přepočítána. Pro 

přepočet pevností na válcovou použijeme součinitel štíhlosti dle ČSN 73 1317 a součinitel 

průměru odvozený Stavebním ústavem ČVUT v Praze. Pro přepočet válcové pevnosti na 

krychelnou použijeme součinitel z normy ČSN 73 1317 [2]. 

Pevnost betonu v tlaku na válcích fc,cyl v MPa se vypočítá ze vztahu: 

𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙 = 𝐾𝑐,𝑐𝑦 ∙ 𝐾𝑐𝑦,𝑑 ∙
𝐹

𝐴
 

F… nejvyšší dosažená síla při zkoušce v N 

A… tlačená plocha zkušebního tělesa v mm2 

Kc,cy… opravný součinitel pro štíhlost válce  menší než 2,0 (ale větší než 1,0) 

Kcy,d… opravný součinitel pro průměr válce 

𝐾𝑐,𝑐𝑦 = 0,80 + √
 − 0,933

26,667
 

… štíhlost válce 

Tab. 1 – Součinitel štíhlosti Kc,cy 

Štíhlost  Opravný součinitel pro štíhlost Kc,cy 

2,00 1,00 

1,50 0,95 

1,30 0,92 

1,10 0,88 

1,00 0,85 

 

Tab. 2 – Součinitel průměru Kcy,d 

Průměr d [mm] Opravný součinitel pro průměr Kcy,d 

150 1,00 

100 0,95 

50 0,91 
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Pevnost betonu v tlaku na krychlích fc,cube v MPa se určí ze vztahu: 

𝑓𝑐,𝑐𝑢𝑏𝑒 = 𝐾𝑐𝑦,𝑐𝑢 ∙ 𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙 

Kcy,cu… převodní součinitel pro přepočet válcové pevnosti na krychelnou 

Tab. 3 – Převodní součinitel 

fc,cyl [MPa]  4,0 - 25 25,1 - 35 35,1 - 50 50,1 - 60 

Kcy,cu 1,25 1,2 1,15 1,1 

 

Objemová hmotnost betonu s přirozenou vlhkostí D v kg/m3 se vypočítá ze vztahu: 

𝐷 =
𝑚𝑟

𝑉
 

 V… objem tělesa v m3 

 mr… hmotnost dodaného vzorku s přirozenou vlhkostí v kg 

 

Vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN ISO 13822 

Je doporučeno provádět na základě nejméně 3 až 6 zkoušek. Z výsledků zkoušek 

pevnosti betonu v tlaku (X) se stanoví průměr mx, směrodatná odchylka sx a variační 

součinitel Vx, podle vztahů: 

 

n… počet výsledků zkoušek 

x1, x2,…, xn… výsledky zkoušek pevnosti betonu v tlaku (X) 

Za předpokladu, že má vlastnost X normální rozdělení, lze určit charakteristickou 

hodnotu Xk ze vztahu: 

 

Kn… součinitel pro stanovení 5 % kvantilu (Tab. 4) [4] 
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Tab. 4 – Součinitele kn pro stanovení 5% kvantilu 

Počet n 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 ꚙ 

Vx známý 2,31 2,01 1,89 1,83 1,8 1,77 1,74 1,72 1,68 1,67 1,64 

Vx neznámý - - 3,37 2,63 2,33 2,18 2 1,92 1,76 1,73 1,64 

 

Vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 13791 

Tento návrh zkušebního předpisu požaduje ke stanovení charakteristické pevnosti 

betonu použít s ohledem na spolehlivost konstrukce co největší množství vývrtů, 

z jednotlivého prvku pak minimálně 3 vývrty. Pro posouzení shody se uvádí tato kritéria: 

Kritérium A (pro nejméně 15 vývrtů) 

𝑓𝑐𝑘,𝑖𝑠 = 𝑓𝑚(𝑛),𝑖𝑠 − 1,48 𝑠   𝑓𝑐𝑘,𝑖𝑠 = 𝑓𝑖𝑠,𝑛𝑒𝑗𝑚𝑒𝑛ší + 4 

Platí menší z výsledných hodnot a zároveň musí být ověřeno, zda se jedná o 

normální rozdělení. V případě, že se neprokáže normální rozdělení, má se provést nové 

vyhodnocení. 

Kritérium B (pro 3 až 14 vývrtů) 

𝑓𝑐𝑘,𝑖𝑠 = 𝑓𝑚(𝑛),𝑖𝑠 − 𝑘   𝑓𝑐𝑘,𝑖𝑠 = 𝑓𝑖𝑠,𝑛𝑒𝑗𝑚𝑒𝑛ší + 4 

Platí menší z výsledných hodnot. Pokud je výsledek značně na straně bezpečné, 

doporučuje se odebrat více vývrtů. 

fck,is… charakteristická pevnost betonu v tlaku 

fm(n),is… průměrná pevnost betonu v tlaku stanovená na n počtu vývrtů 

fis,nejmenší… nejmenší pevnost zjištěná na vývrtech 

s… směrodatná odchylka pevností vývrtů 

k… součinitel závislý na počtu vývrtů (Tab. 5) [2] 

 

Tab. 5 – Součinitel k 

n 3 až 6 7 až 9 10 až 14 

k 7 6 5 

 

ČSN EN 13791 pro splnění požadavku na projektovanou pevnost betonu 

v konstrukci požaduje pouze 85 % charakteristické pevnosti na normových tělesech 

(viz Tab. 6). 
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Tab. 6 – Minimální charakteristická pevnost betonu v tlaku dle ČSN EN 13791 

Pevnostní třída betonu 
 dle ČSN EN 206-1 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku 
 v konstrukci / charakteristická pevnost 

 betonu v tlaku normových těles 

Minimální charakteristická pevnost 
betonu v tlaku v konstrukci [N/mm

2
] 

fck,is,cyl fck,is,cube 

C8/10 0,85 7 9 

C12/15 0,85 10 13 

C16/20 0,85 14 17 

C20/25 0,85 17 21 

C25/30 0,85 21 26 

C30/37 0,85 26 31 

C35/45 0,85 30 38 

C40/50 0,85 34 43 

C45/55 0,85 38 47 

C50/60 0,85 43 51 

 

 

 2.2.2. Sekané sondy 

Sekané sondy se řadí mezi metody přímé semidestruktivní (výrazně poškozující 

konstrukci). Sekaná sonda se provádí při diagnostických průzkumech a následném 

statickém posudku z důvodu ověření naměřených výsledků nedestruktivních metod a 

jejich upřesnění. Zjišťujeme polohu, typ, průměr, množství a míru koroze betonářské 

výztuže. 

Před provedením sekané sondy je vhodné 

určit polohu betonářské výztuže (vymezení 

prostoru pro sekanou sondu) pomocí 

elektromagnetického indikátoru výztuže či 

georadaru. Samotné provedení spočívá v odsekání 

betonové krycí vrstvy pomocí bouracího kladiva 

(Obr. 20). V případě vyztužení železobetonové 

prvku ve více vrstvách je časté, že sekané sondy 

neodhalí všechny vrstvy vyztužení. Z toho důvodu 

je nutné je kombinovat s dalšími nedestruktivními 

metodami (elektromagnetický indikátor výztuže, 

georadar) 

 Obr. 20 – Bourací kladivo 
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Obr. 23 – Sekaná sonda průvlaku Obr. 24 – Sekaná sonda sloupu 

Obr. 22 – Ověření krytí výztuže Obr. 21 – Ověření průměru výztuže 
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B.   PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na stavebně technický průzkum 

průmyslového objektu automatických mlýnů v okrese Pardubice. Sestává z popisu 

zkoumaného objektu, účelu provedení průzkumu, rozsahu průzkumu, výsledků zkoušek a 

ze statického posouzení vybrané nosné konstrukce. 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

1.1. Historie areálu 

Winternitzovy mlýny je budova mlýnů navržená Josefem Gočárem pro bratry Egona 

a Karla Winternitze. Stavba budovy započala roku 1909 na pravém břehu řeky Chrudimky 

v těsné blízkosti renesančního historického centra města. Hlavní stavební práce probíhaly 

na podzim roku 1910 a na jaře 1911, ke kolaudaci mlýna došlo 24. srpna 1911. V letech 

1919, 1922 a 1926 probíhaly další přestavby a rozšíření mlýnů. V druhé polovině roku 

1921 došlo k rozhodnutí rozšířit skladovací kapacity mlýna o nové obilné silo, umístěné 

paralelně s mírným odstupem u jeho východního průčelí a spojené v nejvyšším podlaží 

v úrovni traktu čistírny. K dokončení stavby došlo zřejmě až na přelomu dubna a května 

roku 1924. V srpnu roku 1937 kupuje areál pražská akciová společnost Centrofarina, která 

dále provozuje mlýny pod názvem „Automatické mlýny“. Provoz mlýnů byl ukončen roku 

2013. Roku 2014 byly mlýny zařazeny na seznam Národních kulturních památek České 

republiky. V roce 2016 objekt odkoupil soukromý investor [9] [10]. 

 

  

Obr. 25 – Fotografie uveřejněná v časopise Stavba 1923/1924 [9] 



 

Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 
Diplomová práce, FAST, VUT v Brně, leden 2019  36 

Následující schéma znázorňuje stavebně historický vývoj areálu mlýnů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Popis objektu 

Předmětem diplomové práce je budova obilného sila přistavená do areálů 

automatických mlýnů v letech 1922 – 1927 (Obr. 27, 28). 

Obr. 26 – Stavebně – historický vývoj mlýnů [9] 

Obr. 27 – Budova mlýnů a obilného sila [9] Obr. 28 – Budova obilného sila 
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Silo bylo navrženo jako bloková proporčně převýšená stavba s předstupující hmotou 

přízemní kanceláře před jižním průčelím. Stejně jako u staršího sila tvořila větší část 

půdorysu monolitická železobetonová konstrukce hlubinných sil v rastru 3 x 4 komory 

s železobetonovými pilíři spřaženými po obvodu břevny tvořícími rastr průčelí. 

Plochy mezi konstrukcí byly vyplněny dvoubarevnými cihelnými vyzdívkami 

s geometrickým členěním tematicky vázaným na starší stavbu, ale bez jejího opakování. 

Zadní severní část budovy vyplnil trakt čistírny sloužící zároveň jako svislá komunikace po 

dřevěných schodištích. Teprve vrchní šesté nadzemní podlaží ukryté ve vysoké atice 

a osvětlené okny z východu bylo téměř celé otevřené a sloužilo k obsluze plnění 

zásobníků. Z této úrovně bylo silo také spojeno úzkou chodbou s prostorem traktu čistírny 

mlýna, vynášenou zmíněným prampouchem zakončeným atikou. Výška sila překonává 

výšku samotného mlýna [10]. 

 

Obr. 29 – Provozní schéma [11] 

Jde o železobetonový šestipodlažní nepodsklepený objekt. Objekt je možné rozdělit 

na tři trakty, přičemž jižní trakt tvoří přízemní budova s kotelnou (bývalá kancelář), 

střední trakt je tvořen sily v rastru 3 x 4 (3,05 + 3,05 + 3,05) x (4 x 4,40) m a severní trakt 

nyní slouží pouze jako svislá komunikace po dřevěných schodištích (dříve čistírna). Výšky 

podlaží jsou u 1.NP - 3,8 m, 2. NP – 3,2 m, 3.NP – 4,0 m, 4. NP a 5. NP – 3,4 m a 6. NP – 

5,5 m.  
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V 1.NP jsou nosnou svislou konstrukcí čtvercové pilíře. Dle projektové dokumentace 

mají vnitřní pilíře rozměry 700 x 700 mm, krajní cca 600 x 700 mm a rohové cca 600 x 600 

mm. Ve středním traktu na vnitřní pilíře v úrovni 2.NP navazují svislé železobetonové 

stěny tl. 130mm, které tvoří komory sil (3,05 x 4,40 m). Ve svém křížení jsou zesíleny 

náběhy. Komory jsou svisle zakončeny železobetonovou monolitickou deskou tl. 100 mm 

tvořící podlahu 6.NP. V místě křížení stěn komor navazují v 6. NP svislé železobetonové 

sloupy 250 x 250 mm vedené až po střešní konstrukci. V severním traktu pilíře pokračují 

z 1. NP po 6. NP, kde opět navazují sloupy menších rozměrů [10]. 

 

 

 

 

 

 

Vodorovná nosná konstrukce jižního traktu je tvořena v každém podlaží 

železobetonovými krajními průvlaky 250 x 500 mm a vnitřním průvlakem 600 x 500 mm. 

Na průvlacích jsou kladeny dřevěné trámy s osovou vzdáleností cca 1 m s následným 

záklopem z dřevěných desek. Celý objekt sila je ztužen železobetonovými průvlaky 

rozměru cca 300 x 400 mm vedenými po obvodu objektu v úrovních stropů 1., 3. a 5.NP. 

Propojení konstrukce po výšce je 

v severním traktu jednoramenným dřevěným 

schodištěm. Střešní konstrukce je tvořena 

železobetonovými střešními trámy s náběhy.  

Plochy mezi konstrukcí byly vyplněny 

dvoubarevnými cihelnými vyzdívkami 

s geometrickým členěním tematicky vázaným 

na starší stavbu.  

Stav budovy je dobrý. Nebyly nalezeny 

žádné zřejmé poruchy. 

Obr. 30 – Půdorys 1.NP [11] 

Obr. 31 – Schéma ŽB konstrukce [11] 
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2. ÚČEL PROVEDENÍ PRŮZKUMU 

Stavební průzkum průmyslového objektu obilných sil byl proveden z důvodu 

plánované změny účelu. V roce 2013 byl ukončen provoz a v současnosti nemá objekt 

žádné využití. Cílem průzkumu bylo ověření materiálových charakteristik betonu 

konstrukce a stanovení vyztužení nosných prvků konstrukce. 

2.1. Plánované změny 

Parter 

Ze strany mezi mlýny a silem, pod obloukem, je fasáda otevřena pouze v místech 

dvou stávajících dveřních otvorů. Z druhé strany je fasáda naopak široce otevřena novým 

otvorem nosníkové formy. Veškeré ostatní otvory v soklové části jsou pro umocnění soklu 

a navrhovaných otvorů zazděny a překryty omítkou. Otevřený parter zpřístupňuje 

výsypníky, nabízí krytý a nečekaný prostor a spojuje napříč mlýny s rýhovnou. Na stěně je 

navržena část expozice 

Josefa Gočára, která má 

pokračování v 2.NP. V 

přístavku původní 

kanceláře jsou zřízena 

veřejná wc jako servis nově 

vznikajícím náměstím [11]. 

 

Galerie Josefa Gočára 

Připomenutí stálou expozicí autora 

mlýnů, Josefa Gočára, bylo od počátku 

vnímáno jako jeden z impulsů pro celý areál. 

Galerie je vložena do sil v úrovni druhého 

podlaží. Podlahu tvoří lehká konstrukce z 

pororoštu, přes kterou lze vnímat dimenzi 

betonových zásobníků - pod nohy otvory, nad 

hlavou sklobeton. Jednotlivé komory vybízejí k 

různým možnostem expozice [11]. 

Obr. 32 – Návrh parteru [11] 

Obr. 33 – Návrh expozice [11] 
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Komunikace 

Celý severní trakt původní čistírny a třídírny je 

odstrojen a ponechán v surovém stavu 

železobetonových konstrukcí. Do této prostorové hry 

trámů, věnců a zavěšených zásobníků je vložena 

schodišťová věž s výtahem. Výšky respektují stávající 

patrování. Celé střední pole je ponecháno volné až do 

stropu sálu. Do zásobníků jsou vetknuty obslužné 

funkce - sklad ve třetím podlaží, wc pro návštěvníky 

ve čtvrtém a zázemí pro účinkující v pátém podlaží. 

Střešní terasa 

Stávající vodorovná železobetonová 

konstrukce střechy bude ponechána a poslouží např. 

jaké ztracené bednění pro navýšení její únosnosti. 

Střecha kromě původních trámů a desky přejímá 

zalomený stávající tvar střechy i s odvodněním a 

bude pokryta novou nášlapnou vrstvou. Na střechu 

bude vyvedeno schodiště s výtahem [11]. 

Víceúčelový sál 

Do volného technologického patra v šestém podlaží je vkládán víceúčelový sál. 

Půdorys kopíruje rozložení zásobníků včetně výběžku v severní části nad dvěma 

atypickými zásobníky. Šest železobetonových sloupů bude odstraněno pro získání 

vzdušnosti, tři sloupy budou zachovány. Sloupy budou nahrazeny vetknutými příčnými 

trámy respektující modul. Sál má novou 

sklobetonovou podlahu a využívá 

nečekaných prostorových momentů 

technologického patra. Je napnutý ode zdi 

ke zdi v obou směrech, zázemí je 

minimalizováno. Cílem je sálu ponechat 

autentičnost a charakter průmyslové stavby 

se všemi anomáliemi. Využití sálu: divadlo, 

projekce, přednášky, koncerty, výstavy [11]. 

Obr. 34 – Celkový nadhled [11] 

Obr. 35 – Návrh víceúčelového sálu [11] 
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Fasáda 

Cihelná fasáda bude restaurována, výplně otvorů budou repasovány nebo nahrazeny 

kopií, omítky budou nové, s respektem k dílu [11]. 

 

 

 

 

 

  

Obr. 36 – Návrh fasády [11] 

Obr. 37 – Schéma provedených změn [11] 
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3. ROZSAH PRŮZKUMU A UMÍSTĚNÍ SOND 

3.1. Rozsah průzkumu 

Rozsah průzkumu a počet 

zkoumaných míst v objektu byl stanoven po 

dohodě s objednatelem. V rámci posouzení 

dodržení projektovaných vlastností stavby 

bylo rozhodnuto o ověření pevností betonu 

a určení vyztužení ve vybraných 

reprezentativních místech konstrukce. V 1. 

NP se průzkum týkal nosných vnitřních i 

vnějších pilířů, průvlaku a vyústění stěny 

sila. Ve 2. NP se jedná pouze o vnější 

příčnou stěnu sila. 3. NP – vnější pilíř, 4. NP 

– vnější příčná stěna sila. V 5. NP byly do 

průzkumu zahrnuty vnitřní i vnější stěny 

sila, vnitřní pilíř a vnitřní i obvodový 

ztužující průvlak. 6. NP – rohové, vnější a 

vnitřní sloupy. Počet zkoumaných míst byl po dohodě s objednatelem stanoven tak, aby 

zjištěné výsledky bylo možno vztáhnout na celou konstrukci. 

3.2. Rozmístění sond 

Vzhledem k tomu, že posuzovaný objekt byl uzavřen a uveden mimo provoz, 

nemusela být vybraná místa korigována s vlastníkem objektu z důvodu možného narušení 

výroby. Rozmístění sond bylo provedeno následovně: 

Pro stanovení kvality betonu stropní konstrukce nad 1.NP a pilířů v 1. NP: 

 2 jádrové vývrty do vybraných pilířů (V1.1,V1.2) 

 1 jádrový vývrt do vyústění stěny sila (V1.3) 

 1 jádrový vývrt do průvlaku (V1.4) 

Pro stanovení vyztužení pilířů v 1. NP: 

 4 místa stanovení vyztužení pilíře (S1.1,S1.2,S1.3,S1.4) 

Obr. 38 – Sloupy v 6.NP 
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V1.4 

V1.3 

V1.1 

V1.2 

S1.1 

S1.2 S1.3 

S1.4 

 

  

  

  

 

  

Obr. 39 – Schéma rozmístění sond v 1.NP 
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V2.1 

Pro stanovení kvality stěny sila ve 2.NP: 

 1 jádrový vývrt do stěny sila (V2.1) 

 

 

 

  

Obr. 40 – Schéma rozmístění sond ve 2.NP 
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V3.1 

Pro stanovení kvality betonu pilíře ve 3.NP: 

 1 jádrový vývrt do pilíře (V3.1) 

 

  

Obr. 41 – Schéma rozmístění sond ve 3.NP  
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V4.1 

Pro stanovení kvality betonu stěny sila ve 4.NP: 

 1 jádrový vývrt do stěny sila (V4.1) 

 

 

  

Obr. 42 – Schéma rozmístění sond ve 4.NP 
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Pro stanovení kvality betonu stěn sila, pilíře a průvlaku v 5.NP: 

 2 jádrové vývrty do stěn sila (V5.1, V5.2) 

 1 jádrový vývrt do vnitřního pilíře (V5.3) 

 1 jádrový vývrt do průvlaku (V5.4) 

Pro stanovení vyztužení stěn sila a průvlaků v 5.NP: 

 2 místa stanovení výztuže průvlaků (P5.1, P5.2) 

 4 místa kontroly vyztužení stěn sila (St5.1, St5.2, St5.3, St5.4) 
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V5.2 

V5.1 

St5.2 St5.1 

St5.3 

St5.4 V5.3 

V5.4 

P5.1 

P5.2 

 

  

Obr. 43 – Schéma rozmístění sond v 5.NP 
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Pro stanovení kvality betonu sloupů v 6.NP: 

 2 jádrové vývrty do sloupů (V6.1, V6.2) 

Pro stanovení vyztužení sloupů v 6.NP: 

 3 místa stanovení výztuže sloupů (P5.1, P5.2) 
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P5.2 
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V6.2 

V6.2 

 

 

  

Obr. 44 – Schéma rozmístění sond v 6.NP 
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Legenda značení 

Tab. 7 – Legenda značení 

 S1.1, S1.2, S1.3, S1.4, 

S6.1, S6.2, S6.3 

Geometrie sloupu, profometrická kontrola polohy 
vyztužení včetně provedených příslušných sekaných 
sond 

 
P5.1, P5.2 

Geometrie průvlaku, profometrická kontrola 
polohy vyztužení na ohybové účinky včetně 
provedených příslušných sekaných sond 

 
P5.1, P5.2 

Profometrická a radarová kontrola polohy smykové 
výztuže u podpory (třmínky a ohyby) stropních 
průvlaků včetně provedených příslušných sond 

 
St5.1, St5.2 

Profometrická a radarová kontrola polohy výztuže 
ve svislých nosných stěnách železobetonových sil 

 V1.1, V1.2, V2.1, V3.1, 

V4.1, V5.3, V5.4, V6.1, 

V6.2 

Jádrový vývrt Ø 65 mm vedený vodorovně do 
vybraných nosných prvků za účelem odběru vzorku 
betonu pro stanovení pevnostních parametrů 

 
V1.3, V1.4, V5.1, V5.2 

Jádrový vývrt Ø 65 mm vedený svisle dolů do 
vybraných nosných prvků za účelem odběru vzorku 
betonu pro stanovení pevnostních parametrů 
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4. POUŽITÉ METODY PRŮZKUMU 

4.1. Stanovení pevnostní třídy betonu 

Pro stanovení pevnostní třídy betonu byla použita metoda jádrových vývrtů dle 

normy ČSN EN 12504-1. Byla určena charakteristická pevnost betonu v tlaku na jádrových 

vývrtech dle normy ČSN ISO 13822. Jednotlivé zkušební oblasti tvoří: svislé nosné sloupy 

v 1.NP, svislé nosné sloupy ve 3. - 6.NP, svislé nosné stěny sýpky, stropní desky sýpky nad 

5.NP a stropní průvlaky. Z vývrtů bylo vyrobeno celkem 37 zkušebních těles.  

 

4.2. Stanovení vyztužení 

Pro stanovení vyztužení železobetonových prvků nosných konstrukcí byly využity 

nedestruktivní metody – elektromagnetický indikátor výztuže Profometer PM – 630 a 

georadar Hilti PS1000 následně doplněné sekanými sondami. Sekané sondy byly 

provedeny z důvodu zjištění typu, profilu a případné koroze výztuže. Dalším důvodem 

využití nedestruktivních metod bylo přesné určení polohy výztuže před prováděním 

jádrových vývrtů, aby nedošlo k jejímu navrtání.  
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5. VÝSLEDKY PRŮZKUMU 

5.1. Odběry vzorků jádrových vývrtů 

V1.1 
Jádrový vývrt Ø 65 mm odebraný vodorovně ze svislého nosného sloupu v 1.NP 

(poloha sondy je vyznačena na obr. 39). 

Základní údaje o 

odběru vzorku: 

 Hloubka jádrového návrtu je cca 265 mm 

 Při odběru nebyla porušena žádná výztuž 

 Karbonatace betonu dosahuje cca 8 – 10 mm 

 Tloušťka omítky je 1 – 2 mm (pouze nátěr) 

Popis betonu: 

 Hrubé kamenivo těžené, frakce do 16 mm, rovnoměrně rozmístěné 

 Mírná povrchová pórovitost, póry do 2 mm, bez dutin, bez kaveren 

 Ze vzorku jsou vyrobeny 3 zkušební tělesa 

Fotodokumentace: 

 
 

 
 

  

 

 

Obr. 46 – V1.1 – Hloubka návrtu Obr. 45 – V1.1 – Místo odběru 

Obr. 48 – V1.1 – Odebraný vzorek Obr. 47 – V1.1 – Ostění vývrtu 
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V1.2 
Jádrový vývrt Ø 65 mm odebraný vodorovně ze svislého nosného sloupu v 1.NP 

cca 1,0 m pod úrovní podlahy (poloha sondy je vyznačena na obr. 39). 

Základní údaje o 

odběru vzorku: 

 Hloubka jádrového návrtu je cca 275 mm 

 Při odběru nebyla porušena žádná výztuž 

 Karbonatace betonu dosahuje cca 2 – 5 mm 

 V místě sondy bez povrchové úpravy 

Popis betonu: 

 Hrubé kamenivo těžené, frakce do 16 mm, rovnoměrně rozmístěné 

 Mírná povrchová pórovitost, póry do 2 mm, bez dutin, bez kaveren 

 Ze vzorku jsou vyrobeny 3 zkušební tělesa 

 

Fotodokumentace: 

  
 

  

 

Obr. 50 – V1.2 – Hloubka návrtu Obr. 49 – V1.2 – Místo odběru 

Obr. 52 – V1.2 – Odebraný vzorek Obr. 51 – V1.2 – Ostění vývrtu 
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V1.3 
Jádrový vývrt Ø 65 mm odebraný šikmo vzhůru do spodní části konstrukce 

sýpky v 1.NP (poloha sondy je vyznačena na obr. 39). 

Základní údaje o 

odběru vzorku: 

 Hloubka jádrového návrtu je cca 145 mm (tloušťka stěny) 

 Při odběru převrtána hladká výztuž Ø 10 mm 

 Karbonatace betonu dosahuje cca 70 mm z vnitřní strany a cca 30 -35 

mm z vnější strany sila 

 Povrchová úprava na vnější straně sýpky je pouze nátěr, na vnitřní 

straně mazanina tl. 5 mm 

Popis betonu: 

 Hrubé kamenivo těžené, frakce do 16 mm, rovnoměrně rozmístěné 

 Mírná povrchová pórovitost, póry do 2 mm, bez dutin, bez kaveren 

 Ze vzorku je vyrobeno 1 zkušební těleso 

 

Fotodokumentace: 

  
 

  

Obr. 54 – V1.3 – Hloubka návrtu Obr. 53 – V1.3 – Místo odběru 

Obr. 56 – V1.3 – Odebraný vzorek Obr. 55 – V1.3 – Ostění vývrtu 
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V1.4 
Jádrový vývrt Ø 65 mm odebraný svisle dolů z horního líce železobetonového 

průvlaku nad 1.NP (poloha sondy je vyznačena na obr. 39). 

Základní údaje o 

odběru vzorku: 

 Hloubka jádrového návrtu je cca 155 mm 

 Při odběru nebyla porušena žádná výztuž 

 Karbonatace betonu dosahuje cca 30 – 35 mm 

 V místě sondy bez povrchové úpravy 

Popis betonu: 

 Hrubé kamenivo těžené, frakce do 16 mm, rovnoměrně rozmístěné 

 Mírná povrchová pórovitost, póry do 3 mm, bez dutin, bez kaveren 

 Ze vzorku jsou vyrobeny 2 zkušební tělesa 

 

Fotodokumentace: 

 

 

  

 

Obr. 58 – V1.4 – Hloubka návrtu Obr. 57 – V1.4 – Místo odběru 

Obr. 60 – V1.4 – Odebraný vzorek Obr. 59 – V1.4 – Ostění vývrtu 
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V2.1 
Jádrový vývrt Ø 65 mm odebraný vodorovně do stěny železobetonového sila 

ve 2.NP (poloha sondy je vyznačena na obr. 40). 

Základní údaje o 

odběru vzorku: 

 Byly provedeny 2 návrty z jednoho odběrového místa 

 Délka vzorků cca 125 a 130 mm 

 Při odběru byla převrtána hladká výztuž Ø 8 mm s krytím cca 20 mm 

 Beton nereaguje na fenolftalein (pravděpodobně zkarbonatovaný 

beton po celé tloušťce) 

 Tloušťka omítky je 5 mm 

Popis betonu: 

 Hrubé kamenivo těžené, frakce do 16 mm, rovnoměrně rozmístěné 

 Výraznější povrchová pórovitost, póry do 3 mm, bez dutin, bez 

kaveren, horší probetonování okolo výztuží 

 Ze 2 vzorků jsou vyrobeny 2 zkušební tělesa 

Fotodokumentace: 

  

  

Obr. 62 – V2.1 – Hloubka návrtu Obr. 61 – V2.1 – Místo odběru 

Obr. 64 – V2.1 – Odebraný vzorek Obr. 63 – V2.1 – Ostění vývrtu 
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V3.1 
Jádrový vývrt Ø 65 mm odebraný vodorovně ze svislého nosného sloupu 

ve 3.NP (poloha sondy je vyznačena na obr. 41). 

Základní údaje o 

odběru vzorku: 

 Hloubka jádrového návrtu je cca 290 mm 

 Při odběru nebyla porušena žádná výztuž 

 Karbonatace betonu dosahuje cca 45 – 60 mm 

 Tloušťka omítky je 5 mm 

Popis betonu: 

 Hrubé kamenivo těžené, frakce do 16 mm, rovnoměrně rozmístěné 

 Mírná povrchová pórovitost, póry do 2 mm, bez dutin, bez kaveren 

 Ze  vzorku jsou vyrobeny 3 zkušební tělesa 

 

Fotodokumentace: 

  

  

Obr. 66 – V3.1 – Hloubka návrtu Obr. 65 – V3.1 – Místo odběru 

Obr. 68 – V3.1 – Odebraný vzorek Obr. 67 – V3.1 – Ostění vývrtu 



 

Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 
Diplomová práce, FAST, VUT v Brně, leden 2019  59 

V4.1 
Jádrový vývrt Ø 65 mm odebraný vodorovně do stěny železobetonového sila 

ve 4.NP (poloha sondy je vyznačena na obr. 42). 

Základní údaje o 

odběru vzorku: 

 Byly provedeny 2 návrty z jednoho odběrového místa 

 Délka vzorků je cca 125 a 130 mm 

 Při odběru byla převrtána hladká výztuž Ø 8 mm s krytím cca 20 mm 

 Karbonatace betonu dosahuje cca 40 mm z obou stran vzorku 

 Tloušťka omítky je 5 mm 

Popis betonu: 

 Hrubé kamenivo těžené, frakce do 16 mm, rovnoměrně rozmístěné 

 Výraznější povrchová pórovitost, póry do 3 mm, bez dutin, bez 

kaveren, horší probetonování okolo výztuží 

 Ze 2 vzorků jsou vyrobeny 2 zkušební tělesa 

Fotodokumentace: 

  

  

  

Obr. 70 – V4.1 – Hloubka návrtu Obr. 69 – V4.1 – Místo odběru 

Obr. 72 – V4.1 – Odebraný vzorek Obr. 71 – V4.1 – Ostění vývrtu 
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V5.1a,b 

Dvojice jádrových vývrtů Ø 65 mm odebrané svisle dolů do železobetonové 

stropní desky nad 5.NP včetně návrtu do svislé nosné železobetonové stěny 

sýpky v 5.NP (poloha sondy je vyznačena na obr. 43). 

Základní údaje o 

odběru vzorku: 

 Hloubky jádrových návrtů jsou cca V5.1a – 330 mm, V5.1b – 380 mm 

 Při odběru byly převrtány hladké výztuže stěny sýpky Ø 8 mm 

vodorovné orientace 

 Karbonatace betonu dosahuje cca 40 – 45 mm 

 Bez podlahového souvrství, pracovní spára mezi deskou a stěnou 

v hloubce 145 mm 

Popis betonu: 

 Hrubé kamenivo těžené, frakce do 16 mm, rovnoměrně rozmístěné 

 Mírná povrchová pórovitost, póry do 2 mm, bez dutin, bez kaveren 

 Ze vzorků jsou vyrobeny 4 zkušební tělesa 

Fotodokumentace: 

  

  

 

Obr. 74 – V5.1a,b – Hloubka návrtu Obr. 73 – V5.1a,b – Místo odběru 

Obr. 76 – V5.1a,b – Odebraný vzorek Obr. 75 – V5.1a,b – Ostění vývrtu 
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V5.2 

Jádrový vývrt Ø 65 mm odebraný svisle dolů do železobetonové stropní desky 

nad 5.NP včetně návrtu do svislé nosné železobetonové stěny sýpky v 5.NP 

(poloha sondy je vyznačena na obr. 43). 

Základní údaje o 

odběru vzorku: 

 Hloubka jádrového návrtu je cca 400 mm 

 Při odběru byly převrtány hladké výztuže stěny sýpky Ø 8 mm 

vodorovné orientace 

 Karbonatace betonu dosahuje cca 35 – 45 mm 

 Bez podlahového souvrství, pracovní spára mezi deskou a stěnou 

v hloubce 165 mm 

Popis betonu: 

 Hrubé kamenivo těžené, frakce do 16 mm, rovnoměrně rozmístěné 

 Mírná povrchová pórovitost, póry do 3 mm, bez dutin, bez kaveren 

 Ze vzorků jsou vyrobeny 4 zkušební tělesa 

Fotodokumentace: 

  

  

 

Obr. 78 – V5.2 – Hloubka návrtu Obr. 77 – V5.2 – Místo odběru 

Obr. 80 – V5.2 – Odebraný vzorek Obr. 79 – V5.2 – Ostění vývrtu 
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V5.3 
Jádrový vývrt Ø 65 mm odebraný vodorovně z bočního líce železobetonového 

průvlaku nad 5.NP (poloha sondy je vyznačena na obr. 43). 

Základní údaje o 

odběru vzorku: 

 Hloubka jádrového návrtu je cca 320 mm 

 Při odběru nebyla porušena žádná výztuž 

 Karbonatace betonu dosahuje cca 40 – 55 mm 

 Tloušťka omítky 1 – 2 mm (pouze nátěr) 

Popis betonu: 

 Hrubé kamenivo těžené, frakce do 16 mm, rovnoměrně rozmístěné 

 Mírná povrchová pórovitost, póry 2 - 4 mm, bez dutin, bez kaveren 

 Ze vzorků jsou vyrobeny 4 zkušební tělesa 

Fotodokumentace: 

  

  

 

  

Obr. 82 – V5.3 – Hloubka návrtu Obr. 81 – V5.3 – Místo odběru 

Obr. 84 – V5.3 – Odebraný vzorek Obr. 83 – V5.3 – Ostění vývrtu 
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V5.4 
Jádrový vývrt Ø 65 mm odebraný vodorovně ze svislého nosného sloupu v 5.NP 

(poloha sondy je vyznačena na obr. 43). 

Základní údaje o 

odběru vzorku: 

 Hloubka jádrového návrtu je cca 225 mm 

 Při odběru nebyla porušena žádná výztuž 

 Karbonatace betonu dosahuje cca 40 – 60 mm 

 Tloušťka omítky je cca 3 – 4 mm 

Popis betonu: 

 Hrubé kamenivo těžené, frakce do 16 mm, rovnoměrně rozmístěné 

 Mírná povrchová pórovitost, póry do 2 mm, bez dutin, bez kaveren 

 Ze vzorků jsou vyrobeny 3 zkušební tělesa 

 

Fotodokumentace: 

  

  

 

Obr. 86 – V5.4 – Hloubka návrtu Obr. 85 – V5.4 – Místo odběru 

Obr. 88 – V5.4 – Odebraný vzorek Obr. 87 – V5.4 – Ostění vývrtu 
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V6.1 
Jádrový vývrt Ø 65 mm odebraný vodorovně ze svislého nosného sloupu v 6.NP 

(poloha sondy je vyznačena na obr. 44). 

Základní údaje o 

odběru vzorku: 

 Hloubka jádrového návrtu je cca 210 mm 

 Při odběru nebyla porušena žádná výztuž 

 Karbonatace betonu dosahuje cca 15 – 20 mm 

 Tloušťka omítky v místě sondy je cca 6 mm 

Popis betonu: 

 Hrubé kamenivo těžené, frakce do 16 mm, rovnoměrně rozmístěné 

 Výraznější pórovitost, póry do 2 mm, bez dutin, bez kaveren 

 Ze vzorku jsou vyrobeny 3 zkušební tělesa 

 

Fotodokumentace: 

  
 

  

 

Obr. 90 – V6.1 – Hloubka návrtu Obr. 89 – V6.1 – Místo odběru 

Obr. 92 – V6.1 – Odebraný vzorek Obr. 91 – V6.1 – Ostění vývrtu 
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V6.2 
Jádrový vývrt Ø 65 mm odebraný vodorovně ze svislého nosného sloupu v 6.NP 

(poloha sondy je vyznačena na obr. 44). 

Základní údaje o 

odběru vzorku: 

 Hloubka jádrového návrtu je cca 235 mm 

 Při odběru nebyla porušena žádná výztuž 

 Karbonatace betonu dosahuje cca 15 – 20 mm 

 Tloušťka omítky v místě sondy je cca 5 mm 

Popis betonu: 

 Hrubé kamenivo těžené, frakce do 16 mm, rovnoměrně rozmístěné 

 Výraznější pórovitost, póry do 2 mm, bez dutin, bez kaveren 

 Ze vzorku jsou vyrobeny 3 zkušební tělesa 

 

Fotodokumentace: 

  
 

  

 

Obr. 94 – V6.2 – Hloubka návrtu Obr. 93 – V6.2 – Místo odběru 

Obr. 96 – V6.2 – Odebraný vzorek Obr. 95 – V6.2 – Ostění vývrtu 
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5.2. Stanovení pevnostní třídy betonu na odebraných jádrových 

vývrtech 

Pro vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku na základě jádrových vývrtů byl použit 

postup dle normy ČSN ISO 13822 (viz kapitola 2.2.1 – Jádrové vývrty) 

5.2.1. Svislé nosné sloupy v 1. NP 

Z nosných sloupů v 1. NP byly odebrány 2 jádrové vývrty. Z těchto jádrových vývrtů 

bylo vyrobeno celkem 6 zkušebních těles pro laboratorní zkoušky betonu. Na tělesech byla 

stanovena objemová hmotnost a pevnost betonu v tlaku. Výsledky zkoušek jsou 

zaznamenány v následujících tabulkách 8 a 9. 

Tab. 8 – Stanovení dílčích pevnostních parametrů z jádrových vývrtů z nosných sloupů v 1.NP 

Označení 
vzorku 

Naměřené veličiny Dílčí součinitele 

rozměry vzorku hmotnost 
 vzorku 

max. síla 
Štíhlost 
prvku 

opravný 
součinitel 

převodní 
součinitel 

převodní 
součinitel průměr délka 

d L m F i kc kc,cyl kc,cube 

[mm] [mm] [g] [kN] [-] [-] [-] [-] 

1.1.1 64,60 66,33 488,1 122,3 1,027 0,859 0,921 1,242 

1.1.2 64,51 66,20 481,3 128,8 1,026 0,859 0,921 1,240 

1.1.3 64,57 66,83 483,9 112,4 1,035 0,862 0,921 1,245 

1.2.1 64,45 65,97 486,0 148,6 1,024 0,858 0,921 1,233 

1.2.2 64,51 66,46 476,8 134,7 1,030 0,860 0,921 1,238 

1.2.3 64,48 65,82 472,6 128,6 1,021 0,857 0,921 1,240 

         

Označení 
vzorku 

Vyhodnocení 

    
objemová 
hmotnost 

pevnost 
vzorku 

válcová 
pevnost 

krychelná 
pevnost     

    D fc fc,cyl fc,cube 

    [kgm
-3

] [MPa] [MPa] [MPa] 

    1.1.1 2250 37,3 29,5 36,7 

    1.1.2 2220 39,4 31,2 38,7 

    1.1.3 2210 34,3 27,3 33,9 

    1.2.1 2260 45,5 36,0 44,4 

    1.2.2 2190 41,2 32,6 40,4 

    1.2.3 2200 39,4 31,1 38,5 
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Tab. 9 – Statistické hodnocení pevnostních parametrů betonu z nosných sloupů v 1.NP 

Veličina Označení Hodnota Jednotka 

Objemová hmotnost betonu D 2220 [kgm
-3

] 

Střední hodnota krychlené pevnosti betonu mx 38,8 [MPa] 

Minimální hodnota krychelné pevnosti betonu mmin 33,9 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka krychlené pevnosti betonu sx 3,5 [MPa] 

Výsledný variační koeficient Vx 9,1 [%] 

Počet platných vzorků n 6 [-] 

Součinitel odhadu 5% kvantilu kn 2,18 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku Xk,is 31,1 [MPa] 

Pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206 C 25/30 

Pevnostní třída betonu dle ČSN 73 1201:1986 B 30 

Dle ČSN 1090:1931; ČSN 1230:1937 g 

 

 

Objemová hmotnost betonu sloupů v 1. NP v přirozeně vlhkém stavu se pohybuje 

v rozmezí 2190 – 2260 kg/m3. Zjištěné pevnosti betonu v tlaku na zkušebních tělesech 

ukazují, že vzhledem k době výstavby objektu (cca 1922) se jednalo o beton výborné 

kvality – v té době nejlepší druh betonu g. Dle normy ČSN EN 1992-1-1 beton splňuje 

požadavky pro beton do nosných železobetonových konstrukcí. Dle ČSN EN 206 byla 

pevnostní třída betonu určena jako C 25/30.  
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5.2.2. Svislé nosné sloupy ve 3. – 6. NP 

Z nosných sloupů ve 3. – 6. NP byly odebrány celkem 4 jádrové vývrty (1 vývrt ve 3. 

NP, 1 vývrt v 5. NP a 2 vývrty v 6. NP). Z těchto jádrových vývrtů bylo vyrobeno 12 

zkušebních těles pro laboratorní zkoušky betonu. Na tělesech byla stanovena objemová 

hmotnost a pevnost betonu v tlaku. Výsledky zkoušek jsou zaznamenány v následujících 

tabulkách 10 a 11. 

Tab. 10 - Stanovení dílčích pevnostních parametrů z jádrových vývrtů z nosných sloupů ve 3. – 6. NP 

Označení 
vzorku 

Naměřené veličiny Dílčí součinitele 

rozměry vzorku hmotnost 
 vzorku 

max. síla 
Štíhlost 
prvku 

opravný 
součinitel 

převodní 
součinitel 

převodní 
součinitel průměr délka 

d L m F i kc kc,cyl kc,cube 

[mm] [mm] [g] [kN] [-] [-] [-] [-] 

3.1.1 64,40 63,23 442,9 86,1 0,982 0,843 0,921 1,250 

3.1.2 64,52 64,22 436,9 62,1 0,995 0,848 0,921 1,252 

3.1.3 64,52 63,89 431,4 66,7 0,990 0,846 0,921 1,252 

5.4.1 64,52 66,78 483,6 83,5 1,035 0,862 0,921 1,250 

5.4.2 64,49 66,14 467,3 78,7 1,026 0,859 0,921 1,251 

5.4.3 64,48 66,88 472,5 74,2 1,037 0,862 0,921 1,251 

6.1.1 64,48 64,55 452,4 73,8 1,001 0,850 0,921 1,251 

6.1.2 64,48 66,40 454,1 77,6 1,030 0,860 0,921 1,251 

6.1.3 64,43 66,56 453,5 67,6 1,033 0,861 0,921 1,252 

6.2.1 64,46 66,54 451,7 79,2 1,032 0,861 0,921 1,251 

6.2.2 64,48 66,54 440,5 64,4 1,032 0,861 0,921 1,252 

6.2.3 64,53 66,35 445,0 64,8 1,028 0,860 0,921 1,252 

         

Označení 
vzorku 

Vyhodnocení 

    objemová 
hmotnost 

pevnost 
vzorku 

válcová 
pevnost 

krychelná 
pevnost     

    D fc fc,cyl fc,cube 

    [kgm
-3

] [MPa] [MPa] [MPa] 

    3.1.1 2150 26,4 20,5 25,7 

    3.1.2 2080 19,0 14,8 18,6 

    3.1.3 2070 20,4 15,9 19,9 

    5.4.1 2210 25,5 20,3 25,3 

    5.4.2 2160 24,1 19,1 23,8 

    5.4.3 2160 22,7 18,0 22,6 

    6.1.1 2150 22,6 17,7 22,1 

    6.1.2 2090 23,8 18,8 23,5 

    6.1.3 2090 20,7 16,4 20,6 

    6.2.1 2080 24,3 19,2 24,1 

    6.2.2 2030 19,7 15,6 19,6 

    6.2.3 2050 19,8 15,7 19,6 
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Tab. 11 - Statistické hodnocení pevnostních parametrů betonu z nosných sloupů ve 3. – 6. NP 

Veličina Označení Hodnota Jednotka 

Objemová hmotnost betonu D 2110 [kgm
-3

] 

Střední hodnota krychlené pevnosti betonu mx 22,1 [MPa] 

Minimální hodnota krychelné pevnosti betonu mmin 18,6 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka krychlené pevnosti betonu sx 2,4 [MPa] 

Výsledný variační koeficient Vx 11 [%] 

Počet platných vzorků n 12 [-] 

Součinitel odhadu 5% kvantilu kn 1,89 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku Xk,is 17,5 [MPa] 

Pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206 C 12/15 

Pevnostní třída betonu dle ČSN 73 1201:1986 B 15 

Dle ČSN 1090:1931; ČSN 1230:1937 e 

 

Objemová hmotnost betonu nosných sloupů ve 3. – 6. NP v přirozeně vlhkém stavu 

se pohybuje v rozmezí 2030 – 2160 kg/m3. Oproti nosným sloupům z 1. NP jsou sloupy z 3. 

– 6. NP vyrobeny z méně kvalitního betonu, avšak v době kolem roku 1922 se jednalo o 

poměrně kvalitní beton – druh e. Dle normy ČSN EN 1992-1-1 beton splňuje požadavky 

pro beton do nosných železobetonových konstrukcí. Dle ČSN EN 206 byla pevnostní třída 

betonu určena jako C 12/15 a je tak o 3 třídy méně kvalitní než třída betonu ve sloupech 

v 1. NP. 
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5.2.3. Svislé nosné stěny sýpky 

Ze svislých nosných stěn sýpky bylo odebráno celkem 5 jádrových vývrtů (1 vývrt 

z šikmé stěny výsypky v 1. NP, 1 vývrt ze stěny sýpky ve 2. NP, 1 vývrt ze stěny sýpky ve 4. 

NP a 2 vývrty ze stěny sýpky v 5. NP). Z těchto jádrových vývrtů bylo vyrobeno 9 

zkušebních těles pro laboratorní zkoušky betonu. Na tělesech byla stanovena objemová 

hmotnost a pevnost betonu v tlaku. Výsledky zkoušek jsou zaznamenány v následujících 

tabulkách 12 a 13. 

Tab. 12 - Stanovení dílčích pevnostních parametrů z jádrových vývrtů z nosných stěn sýpky 

Označení 
vzorku 

Naměřené veličiny Dílčí součinitele 

rozměry vzorku hmotnost 
 vzorku 

max. síla 
Štíhlost 
prvku 

opravný 
součinitel 

převodní 
součinitel 

převodní 
součinitel průměr délka 

d L m F i kc kc,cyl kc,cube 

[mm] [mm] [g] [kN] [-] [-] [-] [-] 

1.3.1 64,51 66,55 488,0 194,6 1,032 0,861 0,921 1,215 

2.1.1 64,51 66,25 463,3 89,6 1,027 0,859 0,921 1,249 

2.1.2 64,53 66,45 476,4 90,7 1,030 0,860 0,921 1,249 

4.1.1 64,49 66,56 453,7 95,6 1,032 0,861 0,921 1,248 

4.1.2 64,54 63,74 431,5 88,7 0,988 0,845 0,921 1,250 

5.1a.2 64,56 66,46 470,5 96,7 1,029 0,860 0,921 1,248 

5.1a.3 64,50 66,59 474,0 83,0 1,032 0,861 0,921 1,250 

5.2.3 64,47 66,04 468,0 99,7 1,024 0,858 0,921 1,247 

5.2.4 64,51 66,40 470,2 82,1 1,029 0,860 0,921 1,250 

         

Označení 
vzorku 

Vyhodnocení 

    objemová 
hmotnost 

pevnost 
vzorku 

válcová 
pevnost 

krychelná 
pevnost     

    D fc fc,cyl fc,cube 

    [kgm
-3

] [MPa] [MPa] [MPa] 

    1.3.1 2240 59,5 47,2 57,4 

    2.1.1 2140 27,4 21,7 27,1 

    2.1.2 2190 27,7 22,0 27,4 

    4.1.1 2090 29,3 23,2 29,0 

    4.1.2 2070 27,1 21,1 26,4 

    5.1a.2 2160 29,5 23,4 29,2 

    5.1a.3 2180 25,4 20,1 25,2 

    5.2.3 2170 30,5 24,1 30,1 

    5.2.4 2170 25,1 19,9 24,9 
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Tab. 13 - Statistické hodnocení pevnostních parametrů betonu z nosných stěn sýpky 

Veličina Označení Hodnota Jednotka 

Objemová hmotnost betonu D 2160 [kgm
-3

] 

Střední hodnota krychlené pevnosti betonu mx 27,4 [MPa] 

Minimální hodnota krychelné pevnosti betonu mmin 24,9 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka krychlené pevnosti betonu sx 1,9 [MPa] 

Výsledný variační koeficient Vx 7 [%] 

Počet platných vzorků n 9 [-] 

Součinitel odhadu 5% kvantilu kn 1,96 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku Xk,is 23,6 [MPa] 

Pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206 C 16/20 

Pevnostní třída betonu dle ČSN 73 1201:1986 B 20 

Dle ČSN 1090:1931; ČSN 1230:1937 f 

 

Z hodnoceného souboru je vyloučeno zkušební těleso 1.3.1, které vykazuje velmi 

vysokou pevnost a jehož odběrové místo se nacházelo v šikmé stěně výsypky v 1. NP. 

Objemová hmotnost betonu nosných stěn sýpky v přirozeně vlhkém stavu se 

pohybuje v rozmezí 2070 – 2180 kg/m3. Zjištěné pevnosti betonu v tlaku na zkušebních 

tělesech ukazují, že vzhledem k době výstavby objektu (cca 1922) se jednalo o kvalitní 

beton – dle ČSN 1090:1931 druh betonu f. Dle normy ČSN EN 1992-1-1 beton splňuje 

požadavky pro beton do nosných železobetonových konstrukcí. Dle ČSN EN 206 byla 

pevnostní třída betonu určena jako C 16/20.  
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5.2.4. Stropní deska sýpky 

Ze stropní desky sýpky nad 5. NP byly odebrány celkem 3 jádrové vývrty. Z těchto 

jádrových vývrtů byly vyrobeny 4 zkušební tělesa pro laboratorní zkoušky betonu. Na 

tělesech byla stanovena objemová hmotnost a pevnost betonu v tlaku. Výsledky zkoušek 

jsou zaznamenány v následujících tabulkách 14 a 15. 

Tab. 14 - Stanovení dílčích pevnostních parametrů z jádrových vývrtů stropní desky sýpky 

Označení 
vzorku 

Naměřené veličiny Dílčí součinitele 

rozměry vzorku hmotnost 
 vzorku 

max. síla 
Štíhlost 
prvku 

opravný 
součinitel 

převodní 
součinitel 

převodní 
součinitel průměr délka 

d L m F i kc kc,cyl kc,cube 

[mm] [mm] [g] [kN] [-] [-] [-] [-] 

5.1a.1 64,58 65,92 467,1 125,5 1,021 0,857 0,921 1,241 

5.1b.1 64,43 66,49 471,4 113,6 1,032 0,861 0,921 1,244 

5.2.1 64,51 66,50 476,7 136,6 1,031 0,861 0,921 1,237 

5.2.2 64,48 67,19 478,6 128,5 1,042 0,864 0,921 1,240 

         

Označení 
vzorku 

Vyhodnocení 
    

objemová 
hmotnost 

pevnost 
vzorku 

válcová 
pevnost 

krychelná 
pevnost 

    

    
D fc fc,cyl fc,cube 

    
[kgm

-3
] [MPa] [MPa] [MPa] 

    5.1a.1 2160 38,3 30,2 37,5 

    5.1b.1 2170 34,8 27,6 34,4 

    5.2.1 2190 41,8 33,1 41,0 

    5.2.2 2180 39,4 31,3 38,8 
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Tab. 15 - Statistické hodnocení pevnostních parametrů betonu stropní desky sýpky 

Veličina Označení Hodnota Jednotka 

Objemová hmotnost betonu D 2180 [kgm
-3

] 

Střední hodnota krychlené pevnosti betonu mx 38 [MPa] 

Minimální hodnota krychelné pevnosti betonu mmin 34,3 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka krychlené pevnosti betonu sx 3,4 [MPa] 

Výsledný variační koeficient Vx 8,9 [%] 

Počet platných vzorků n 4 [-] 

Součinitel odhadu 5% kvantilu kn 1,96 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku Xk,is 31,4 [MPa] 

Pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206 C 25/30 

Pevnostní třída betonu dle ČSN 73 1201:1986 B 30 

Dle ČSN 1090:1931; ČSN 1230:1937 g 

 

Objemová hmotnost betonu sloupů v 1. NP v přirozeně vlhkém stavu se pohybuje 

v rozmezí 2160 – 2190 kg/m3. Zjištěné pevnosti betonu v tlaku na zkušebních tělesech 

ukazují, že vzhledem k době výstavby objektu (cca 1922) se jednalo o beton výborné 

kvality – v době výstavby nejlepší druh betonu g. Dle normy ČSN EN 1992-1-1 beton 

splňuje požadavky pro beton do nosných železobetonových konstrukcí. Dle ČSN EN 206 

byla pevnostní třída betonu určena jako C 25/30. 
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5.2.5. Stropní průvlaky 

Ze stropních průvlaků byly odebrány celkem 2 jádrové vývrty (1 vývrt ze stropního 

průvlaku nad 1. NP a druhý ze stropního průvlaku nad 5. NP). Z těchto jádrových vývrtů 

bylo vyrobeno 6 zkušebních těles pro laboratorní zkoušky betonu. Na tělesech byla 

stanovena objemová hmotnost a pevnost betonu v tlaku. Výsledky zkoušek jsou 

zaznamenány v následujících tabulkách 16 a 17. 

Tab. 16 - Stanovení dílčích pevnostních parametrů z jádrových vývrtů stropních průvlaků 

Označení 
vzorku 

Naměřené veličiny Dílčí součinitele 

rozměry vzorku hmotnost 
 vzorku 

max. síla 
Štíhlost 
prvku 

opravný 
součinitel 

převodní 
součinitel 

převodní 
součinitel průměr délka 

d L m F i kc kc,cyl kc,cube 

[mm] [mm] [g] [kN] [-] [-] [-] [-] 

1.4.1 64,52 65,93 466,1 89,4 1,022 0,858 0,921 1,249 

1.4.2 64,51 66,22 460,8 86,3 1,027 0,859 0,921 1,250 

5.3.1 64,50 66,82 473,8 87,5 1,036 0,862 0,921 1,250 

5.3.2 64,46 66,00 455,3 77,8 1,024 0,858 0,921 1,251 

5.3.3 64,52 66,70 464,1 76,1 1,034 0,862 0,921 1,251 

5.3.4 64,48 66,69 467,4 74,9 1,034 0,862 0,921 1,251 

         

Označení 
vzorku 

Vyhodnocení 

    objemová 
hmotnost 

pevnost 
vzorku 

válcová 
pevnost 

krychelná 
pevnost     

    D fc fc,cyl fc,cube 

    [kgm
-3

] [MPa] [MPa] [MPa] 

    1.4.1 2160 27,3 21,6 27,0 

    1.4.2 2130 26,4 20,9 26,1 

    5.3.1 2170 26,8 21,3 26,6 

    5.3.2 2110 23,8 18,8 23,6 

    5.3.3 2130 23,3 18,5 23,1 

    5.3.4 2150 22,9 18,2 22,8 
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Tab. 17 - Statistické hodnocení pevnostních parametrů betonu stropních průvlaků 

Veličina Označení Hodnota Jednotka 

Objemová hmotnost betonu D 2140 [kgm
-3

] 

Střední hodnota krychlené pevnosti betonu mx 24,9 [MPa] 

Minimální hodnota krychelné pevnosti betonu mmin 22,8 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka krychlené pevnosti betonu sx 1,9 [MPa] 

Výsledný variační koeficient Vx 7,7 [%] 

Počet platných vzorků n 6 [-] 

Součinitel odhadu 5% kvantilu kn 2,18 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku Xk,is 20,7 [MPa] 

Pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206 C 16/20 

Pevnostní třída betonu dle ČSN 73 1201:1986 B 20 

Dle ČSN 1090:1931; ČSN 1230:1937 f 

 

Objemová hmotnost betonu nosných stěn sýpky v přirozeně vlhkém stavu se 

pohybuje v rozmezí 2110 – 2170 kg/m3. Zjištěné pevnosti betonu v tlaku na zkušebních 

tělesech ukazují, že vzhledem k době výstavby objektu (cca 1922) se jednalo o kvalitní 

beton – dle ČSN 1090:1931 druh betonu f. Dle normy ČSN EN 1992-1-1 beton splňuje 

požadavky pro beton do nosných železobetonových konstrukcí. Dle ČSN EN 206 byla 

pevnostní třída betonu určena jako C 16/20. 
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5.3. Stanovení vyztužení 

 

S1.1 
Profometrická kontrola vyztužení nosného sloupu ve výšce 850 mm nad úrovní 

podlahy včetně doplňkové sekané sondy (poloha sondy je vyznačena na obr. 39) 

Vizuální stav 

sloupu: 

 Sloup v místě a okolí sondy bez zjevných vad a poruch 

 Nebyly prokázány žádné statické trhliny ani trhliny způsobené korozí 

výztuže vlivem karbonatace betonu 

Vizuální stav 

výztuží: 

 Na výztužích nebyla zjištěno žádné mechanické poškození 

 Podélná nosná výztuž i třmínky bez viditelné povrchové koroze 

 

● 
● 
● 
● 
 

 Nalezená poloha výztuže profometricky včetně ověření sekanou sondou 

 Nalezená poloha výztuže profometricky 

 Předpokládáná přibližná poloha výztuže 

 Tvar třmínku 

Skutečné 

vyztužení 

sloupu: 

Hlavní nosná 

výztuž 

1 4 Ø 24 hladká výztuž v rozích sloupu 

2 4 Ø 20 hladká výztuž ve střední části sloupu 

Třmínky 3 

Ø 6 mm hladká výztuž 

Staničení od podlahy [mm]: 195, 440, 480, 765, 1100, 

1370, 1625, 1930, 2230 

Průměrná vzdálenost třmínků: cca 250 mm 
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Fotodokumentace: 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 97 – S1.1 – Pohled na předmětný sloup Obr. 98 – S1.1 – Rozkreslení nalezených poloh výztuží 

Obr. 99 – S1.1 – Sekaná sonda v rohu sloupu Obr. 100 – S1.1 – Měření krytí výztuže 

Obr. 101 – S1.1 – Měření průměru hlavní výztuže Obr. 102 – S1.1 – Měření průměru třmínku 
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S1.2 
Profometrická kontrola vyztužení nosného sloupu ve výšce 1000 mm nad úrovní 

podlahy včetně doplňkové sekané sondy (poloha sondy je vyznačena na obr. 39) 

Vizuální stav 

sloupu: 

 Sloup v místě a okolí sondy bez zjevných vad a poruch 

 Nebyly prokázány žádné statické trhliny ani trhliny způsobené korozí 

výztuže vlivem karbonatace betonu 

Vizuální stav 

výztuží: 

 Po provedení sekané sondy nebylo možné detekovat polohu výztuží 

 Pravděpodobně „utopený“ armokoš s krytím betonu více než 100 mm 

 

 

Fotodokumentace: 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 103 – S1.2 – Pohled na předmětný sloup Obr. 104 – S1.2 – Detailní pohled 
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S1.3 
Profometrická kontrola vyztužení nosného sloupu ve výšce 1350 mm nad úrovní 

podlahy včetně doplňkové sekané sondy (poloha sondy je vyznačena na obr. 39) 

Vizuální stav 

sloupu: 

 Sloup v místě a okolí sondy bez zjevných vad a poruch 

 Nebyly prokázány žádné statické trhliny ani trhliny způsobené korozí 

výztuže vlivem karbonatace betonu 

Vizuální stav 

výztuží: 

 Na výztužích nebyla zjištěno žádné mechanické poškození 

 Podélná nosná výztuž i třmínky bez viditelné povrchové koroze 

 

● 
● 
● 
● 
 

 Nalezená poloha výztuže profometricky včetně ověření sekanou sondou 

 Nalezená poloha výztuže profometricky 

 Předpokládáná přibližná poloha výztuže 

 Tvar třmínku 

Skutečné 

vyztužení 

sloupu: 

Hlavní nosná 

výztuž 

1 2 Ø 22 hladká výztuž v rozích sloupu 

2 2 Ø 20 hladká výztuž ve střední části sloupu 

Třmínky 3 

Ø 6 mm hladká výztuž 

Staničení od podlahy [mm]: 450, 540, 740, 1030, 1220, 

1440, 1685, 2090, 2320 

Průměrná vzdálenost třmínků: cca 230 mm 
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Fotodokumentace: 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 105 – S1.3 – Pohled na předmětný sloup Obr. 106 – S1.3 – Detail vysekané kapsy do zdiva 

Obr. 107 – S1.3 – Krytí výztuže v rohu sloupu Obr. 108 – S1.3 – Krytí výztuže ve středu sloupu 

Obr. 109 – S1.3 – Měření průměru výztuže v rohu 
sloupu 

Obr. 110 – S1.3 – Měření průměru výztuže ve středu 
sloupu 
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S1.4 
Profometrická kontrola vyztužení nosného sloupu ve výšce 1100 mm nad úrovní 

podlahy včetně doplňkové sekané sondy (poloha sondy je vyznačena na obr. 39) 

Vizuální stav 

sloupu: 

 Sloup v místě a okolí sondy bez zjevných vad a poruch 

 Nebyly prokázány žádné statické trhliny ani trhliny způsobené korozí 

výztuže vlivem karbonatace betonu 

Vizuální stav 

výztuží: 

 Na výztužích nebyla zjištěno žádné mechanické poškození 

 Podélná nosná výztuž i třmínky bez viditelné povrchové koroze 

 

● 
● 
● 
● 
 

 Nalezená poloha výztuže profometricky včetně ověření sekanou sondou 

 Nalezená poloha výztuže profometricky 

 Předpokládáná přibližná poloha výztuže 

 Tvar třmínku 

Skutečné 

vyztužení 

sloupu: 

Hlavní nosná 

výztuž 
1 8 Ø 20 hladká výztuž v rozích sloupu 

Třmínky 2 

Ø 6 mm hladká výztuž 

Staničení od podlahy [mm]: 40, 190, 350, 560, 1040, 

1250, 1520, 1705, 1900, 2220 

Průměrná vzdálenost třmínků: cca 240 mm 
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Fotodokumentace: 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 111 – S1.4 – Pohled na předmětný sloup Obr. 112 – S1.4 – Detail provedené sekané sondy 

Obr. 113 – S1.4 – Detail provedené kapsy do zdiva Obr. 114 – S1.4 – Měření krytí výztuže 

Obr. 115 – S1.4 – Měření průměru hlavní výztuže Obr. 116 – S1.4 – Měření průměru třmínku 
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P5.1 
Profometrická a radarová kontrola vyztužení stropního průvlaku včetně doplňkové 

sekané sondy (poloha sondy je vyznačena na obr. 43) 

Vizuální stav 

průvlaku: 

 Prvek bez viditelných ohybových a smykových trhlin 

 Nebyly shledány žádné výrazné kaverny nebo dutiny v okolí výztuží 

Vizuální stav 

výztuží: 

 Na výztužích nebyla zjištěno žádné mechanické poškození 

 Podélná nosná výztuž bez viditelné povrchové koroze 

 Třmínky s mírnou povrchovou korozí 

 

● 
● 

 Nalezená poloha výztuže profometricky včetně ověření sekanou sondou 

 Tvar třmínku 

Skutečné 

vyztužení 

průvlaku: 

Hlavní nosná 

výztuž 

1 6 Ø 18 hladká výztuž s krytím cca 35 mm 

2 1 Ø 14 hladká výztuž s krytím cca 35 mm 

Třmínky 3 

Ø 5 mm hladká výztuž 

Staničení od vnitřní podpory [mm]: 40, 135, 230, 420, 

590, 1010, 1100, 1310, 1700, 1990, 2270 

Průměrná vzdálenost třmínků u podpory:  cca 150 mm 

Průměrná vzdálenost třmínků uprostřed: cca 300 mm 
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Grafické výstupy: 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 117 – P5.1 – Zobrazení hlavní podélné výztuže pomocí Profometru 

Obr. 118 – P5.1 – Zobrazení třmínků pomocí Profometru 

Obr. 119 – P5.1 – Pohled na předmětný průvlak Obr. 120 – P5.1 – Sekaná sonda k ohybovým výztužím 

Obr. 121 – P5.1 – Měření průměru hlavní výztuže Obr. 122 – P5.1 – Sekaná sonda ohýbající se výztuže 
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P5.2 
Profometrická a radarová kontrola vyztužení nadokenního překladu včetně 

doplňkové sekané sondy (poloha sondy je vyznačena na obr. 43) 

Vizuální stav 

průvlaku: 

 Prvek bez viditelných ohybových a smykových trhlin 

 Nebyly shledány žádné výrazné kaverny nebo dutiny v okolí výztuží 

Vizuální stav 

výztuží: 

 Na výztužích nebyla zjištěno žádné mechanické poškození 

 Podélná nosná výztuž bez viditelné povrchové koroze 

 Třmínky s mírnou povrchovou korozí 

 

● 
● 

 Nalezená poloha výztuže profometricky včetně ověření sekanou sondou 

 Tvar třmínku 

Skutečné 

vyztužení 

průvlaku: 

Hlavní nosná 

výztuž 
1 4 Ø 14 hladká výztuž s krytím cca 15 – 20 mm 

Třmínky 3 

Ø 5 mm hladká výztuž 

Od levé podpory po vzdálenostech [mm]: 110, 140, 70, 

65, 110, 110, 250, 70, 380, 300, 150, 250, 60, 125, 80, 120 

Průměrná vzdálenost třmínků u podpory: cca 100 mm 

Průměrná vzdálenost třmínků uprostřed: cca 310 mm 

 

 

 

 

 

 
Obr. 123 – P5.2 – Výstup z georadaru PS1000: rozmístění třmínků [19] 
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Fotodokumentace: 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Obr. 124 – P5.2 – Výstup z Profometru PM – 630: rozmístění třmínků 

Obr. 125 – P5.2 – Pohled na předmětný průvlak Obr. 126 – P5.2 – Detail provedené sekané sondy 

Obr. 127 – P5.2 – Měření krytí hlavní výztuže Obr. 128 – P5.2 – Měření průměru hlavní výztuže 

Obr. 129 – P5.2 – Rozkreslení polohy třmínků Obr. 130 – P5.2 – Detail sekané sondy třmínku 
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St5.1 
Profometrická kontrola vyztužení vnitřní nosné dělící stěny sýpky v podélném 

směru. Nebyla provedena sekaná sonda (poloha sondy je vyznačena na obr. 43) 

Vizuální stav 

stěny sýpky: 

 Pohledem do vnitra sýpky nebyla v místě provádění kontroly zjištěna 

žádná přítomnost trhlin, kaveren apod. 

 Povrch stěn sýpky je znečištěn, vlasové trhliny nemusely být viditelné 

Vyztužení stěny: 

Svislá výztuž: 
Profometrickou kontrolou nelze jednoznačně určit polohy 

jednotlivých výztuží, krytí výztuží cca 15 – 30 mm 

Vodorovná 

výztuž: 

Byla zjištěna výztuž po vzdálenostech cca 150 mm s krytím 

výztuže 10 – 15 mm. V rámci odběru vzorků byla navrtána 

hladká výztuž Ø 8 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měření bylo provedeno ve vzdálenosti cca 300 mm od spodního líce desky sýpky. Výztuž je 

neuspořádána, pravděpodobně jsou ve skenu výztuže zabíhající do stěny jako konstrukční výztuž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výztuže jsou uspořádány cca po 150 mm s krytím 10 – 15 mm na vnitřním líci stěny. 

Obr. 131 – St5.1 – Výstup z Profometru PM-630: měření svislé výztuže 

Obr. 132 – St5.1 – Výstup z Profometru PM-630: měření vodorovné výztuže 
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St5.2 
Profometrická kontrola vyztužení vnější nosné obvodové stěny sýpky v podélném 

směru. Nebyla provedena sekaná sonda (poloha sondy je vyznačena na obr. 43) 

Vizuální stav 

stěny sýpky: 

 Pohledem do vnitra sýpky nebyla v místě provádění kontroly zjištěna 

žádná přítomnost trhlin, kaveren apod. 

 Povrch stěn sýpky je znečištěn, vlasové trhliny nemusely být viditelné 

Vyztužení stěny: 

Svislá výztuž: 

Profometrickou kontrolou nelze jednoznačně určit polohy 

výztuží, krytí výztuží cca 35 – 40 mm, rozteče oblastí výztuží cca 

500 – 600 mm 

Vodorovná 

výztuž: 

Byla zjištěna výztuž po vzdálenostech cca 150 – 200 mm 

s krytím výztuže 10 – 55 mm. V rámci odběru vzorků byla 

navrtána hladká výztuž Ø 8 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měření bylo provedeno ve vzdálenosti cca 600 mm od spodního líce stropní desky sýpky. Výztuž je 

neuspořádána, pravděpodobně jsou ve skenu výztuže zabíhající do stěny jako konstrukční výztuž. Výztuž 

ve vzdálenosti cca 1,42 m je výztuž u vzdáleného líce stěny. 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafického výstupu je patrné, že poloha výztuží je ve stěně proměnlivá (pravděpodobně vychýlení 

výztuží při betonáži). V horní oblasti stěny pravděpodobné zhuštění výztuží. 

Obr. 133 – St5.2 – Výstup z Profometru PM-630: měření svislé výztuže 

Obr. 134 – St5.1 – Výstup z Profometru PM-630: měření vodorovné výztuže 
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St5.3 

Radarová kontrola vyztužení vnitřní nosné obvodové stěny sýpky v příčném 

směru. Radarový plošný sken formátu 1200 x 1200. Levý horní vztažný bod 

situován 1750 mm nad podlahou a 600 mm vpravo od sloupu. Nebyla provedena 

sekaná sonda (poloha sondy je vyznačena na obr. 43) 

Vyztužení stěny: 

Svislá výztuž: Rozteč výztuží cca 370 – 400 mm, krytí výztuží 30 mm 

Vodorovná výztuž: Rozteč výztuží cca 140 mm, krytí výztuží 10 – 20 mm 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sken (Obr. 134) zobrazuje výztuž ležící u vnějšího líce stěny s roztečí svislé výztuže 370 mm a vodorovné 

výztuže v průměru 140 mm. Krytí svislé výztuže je cca 30 mm a vodorovné výztuže 10 – 20 mm. Sken 

(Obr. 135) zobrazuje výztuž u vnitřního líce stěny sýpky. Vyztužení je prakticky totožné, jen prostorově 

posunuté. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 136 – St5.3 – Radarový sken vnějšího líce stěny [19] Obr. 135 – St5.3 – Radarový sken vnějšího líce stěny [19] 

Obr. 137 – St5.3 – Radarový 3D sken [19] 
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St5.4 

Radarová kontrola vyztužení vnitřní nosné obvodové stěny sýpky v podélném 

směru. Radarový plošný sken formátu 1200 x 1200. Levý horní vztažný bod 

situován 1750 mm nad podlahou a 1200 mm vpravo od sloupu. Nebyla provedena 

sekaná sonda (poloha sondy je vyznačena na obr. 43) 

Vyztužení stěny: 

Svislá výztuž: Rozteč výztuží cca 615 mm, krytí výztuží 30 mm 

Vodorovná výztuž: Rozteč výztuží cca 135 mm, krytí výztuží 10 – 20 mm 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sken (Obr. 134) zobrazuje výztuž ležící u vnějšího líce stěny s roztečí svislé výztuže cca 615 mm a 

vodorovné výztuže v průměru 135 mm. Krytí svislé výztuže je cca 30 mm a vodorovné výztuže 10 mm. 

Sken (Obr. 139 a Obr. 140) v provedení 3D lépe zobrazuje ohyby některých výztuží. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 138 – St5.3 – Radarový sken vnějšího líce stěny [19] 

Obr. 139 – St5.4 – Radarový 3D sken [19] Obr. 140 – St5.4 – Radarový 3D sken [19] 



 

Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 
Diplomová práce, FAST, VUT v Brně, leden 2019  91 

S6.1 
Profometrická kontrola vyztužení nosného sloupu ve výšce 1000 mm nad úrovní 

podlahy včetně doplňkové sekané sondy (poloha sondy je vyznačena na obr. 44) 

Vizuální stav 

sloupu: 

 Sloup v místě a okolí sondy bez zjevných vad a poruch 

 Nebyly prokázány žádné statické trhliny ani trhliny způsobené korozí 

výztuže vlivem karbonatace betonu 

Vizuální stav 

výztuží: 

 Na výztužích nebyla zjištěno žádné mechanické poškození 

 Podélná výztuž s výraznější povrchovou korozí, bez oslabení profilu  

 Třmínky s výraznější povrchovou korozí, bez oslabení profilu 

 

● 
● 
● 
 

 Nalezená poloha výztuže profometricky včetně ověření sekanou sondou 

 Předpokládáná přibližná poloha výztuže 

 Tvar třmínku 

Skutečné 

vyztužení 

sloupu: 

Hlavní nosná 

výztuž 
1 4 Ø 12 hladká výztuž v rozích sloupu 

Třmínky 3 

Ø 5,5 mm hladká výztuž 

Staničení od podlahy [mm]: 190, 605, 815, 1040, 1360, 

1515, 1775, 1945 

Průměrná vzdálenost třmínků: cca 250 mm 
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Fotodokumentace: 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 141 – S6.1 – Pohled na předmětný sloup Obr. 142 – S6.1 – Pohled na provedenou sondu 

Obr. 143 – S6.1 – Detail koroze výztuží Obr. 144 – S6.1 – Měření šířky sloupu 

Obr. 145 – S6.1 – Měření průměru hlavní výztuže Obr. 146 – S6.1 – Měření průměru třmínku 
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S6.2 
Profometrická kontrola vyztužení nosného sloupu ve výšce 1000 mm nad úrovní 

podlahy včetně doplňkové sekané sondy (poloha sondy je vyznačena na obr. 44) 

Vizuální stav 

sloupu: 

 Sloup v místě a okolí sondy bez zjevných vad a poruch 

 Nebyly prokázány žádné statické trhliny ani trhliny způsobené korozí 

výztuže vlivem karbonatace betonu 

Vizuální stav 

výztuží: 

 Na výztužích nebyla zjištěno žádné mechanické poškození 

 Podélná výztuž bez povrchové koroze  

 Třmínky s mírnou povrchovou korozí 

 

● 
● 
● 
 

 Nalezená poloha výztuže profometricky včetně ověření sekanou sondou 

 Předpokládáná přibližná poloha výztuže 

 Tvar třmínku 

Skutečné 

vyztužení 

sloupu: 

Hlavní nosná 

výztuž 
1 4 Ø 12 hladká výztuž v rozích sloupu 

Třmínky 3 

Ø 5,5 mm hladká výztuž 

Staničení od podlahy [mm]: 225, 340, 575, 670, 1585, 

1860, 2070, 2520, 3010 

Průměrná vzdálenost třmínků: cca 350 mm 
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Fotodokumentace: 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 147 – S6.2 – Pohled na předmětný sloup Obr. 148 – S6.2 – Provedená kapsa ve zdivu 

Obr. 149 – S6.2 – Detail třmínku s mírnou korozí Obr. 150 – S6.2 – Měření krytí hlavní výztuže 

Obr. 151 – S6.2 – Měření průměru hlavní výztuže Obr. 152 – S6.2 – Měření průměru třmínku 
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S6.3 
Profometrická kontrola vyztužení nosného sloupu ve výšce 1000 mm nad úrovní 

podlahy včetně doplňkové sekané sondy (poloha sondy je vyznačena na obr. 44) 

Vizuální stav 

sloupu: 

 Sloup v místě a okolí sondy bez zjevných vad a poruch 

 Nebyly prokázány žádné statické trhliny ani trhliny způsobené korozí 

výztuže vlivem karbonatace betonu 

Vizuální stav 

výztuží: 

 Na výztužích nebyla zjištěno žádné mechanické poškození 

 Podélná výztuž bez povrchové koroze  

 Třmínky bez povrchové koroze 

 

● 
● 
● 
 

 Nalezená poloha výztuže profometricky včetně ověření sekanou sondou 

 Předpokládáná přibližná poloha výztuže 

 Tvar třmínku 

Skutečné 

vyztužení 

sloupu: 

Hlavní nosná 

výztuž 

1 4 Ø 14 hladká výztuž v rozích sloupu 

2 
1 Ø 12 hladká výztuž v pravém předním rohu 

(pravděpodobně zatažena ze sloupu v nižším podlaží) 

Třmínky 3 

Ø 5 mm hladká výztuž 

Staničení od podlahy [mm]: 145, 740, 1410, 1580, 1885, 

2235 

Průměrná vzdálenost třmínků: cca 420 mm 
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Fotodokumentace: 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 153 – S6.3 – Pohled na předmětný sloup Obr. 154 – S6.3 – Provedená kapsa ve zdivu 

Obr. 155 – S6.3 – Detail dvojice profilů Obr. 156 – S6.3 – Měření krytí hlavní výztuže 

Obr. 157 – S6.3 – Měření průměru hlavní výztuže Obr. 158 – S6.3 – Měření průměru třmínku 
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5.4. Posouzení zkoumaného objektu 

5.4.1. Pevnost betonu 

Výsledky zkoušek na zkušebních tělesech odebraných ze sloupů, stěn, desky a 

průvlaku ukázaly, že vzhledem k době výstavby objektu (1922), se jednalo o výborný 

beton. Zjištěná pevnost betonu v tlaku zkoumaných těles je uvedena v tab. Zjištěné 

objemové hmotnosti betonu dosahovaly průměrných hodnot 2110 - 2220 kg/m3. Tyto 

hodnoty se pohybují v mezích obyčejného hutného betonu.  

Tab. 18 – Pevnostní třídy betonu 

Část konstrukce 
Pevnostní třída betonu 

ČSN EN 206 ČSN 1090:1931 

Sloupy 1. NP C 25/30 g 

Sloupy 3. - 6. NP C 12/15 e 

Nosné stěny C 16/20 f 

Stropní deska nad 5. NP C 25/30 g 

Stropní průvlaky C 16/20 f 

 

 

Graf 1 – Charakteristická pevnost betonu v tlaku 

Z grafu je patrné, že především sloupy v 1. NP a deska nad 5. NP dosahovaly dle 

dobových norem ČSN 1090:1931; ČSN 1230:1937 nadprůměrných pevností a jednalo se o 

nejlepší beton druhu g. Dle nynější normy ČSN EN 206 byla pevností třída sloupů v 1. NP a 

desky nad 5. NP určena jako C 25/30. Méně kvalitní beton a pevnostní třída C 16/20 byla 

určena u stěn a průvlaků. Nejméně kvalitní beton s pevnostní třídou C 12/15 byl stanoven 

u sloupů ve 3. – 6. NP. Všechny zkoušené nosné prvky splňují požadavek pro beton do 

nosných železobetonových konstrukcí s minimální požadovanou třídou C 12/15. 
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5.4.2. Stanovení vyztužení 

Vyztužení sloupů v 1. NP a nosných stěn se prakticky shodovalo s dochovanou 

projektovou dokumentací. Ostatní posuzované prvky nebylo možné porovnat, neboť jejich 

návrh vyztužení nebyl v dochované dokumentaci obsažen.  

Odebrání části výztuže pro provedení zkoušek nebylo cílem průzkumu. Výztuž byla 

určena jako hladká a dle normy ČSN EN 73 0038 byla odhadnuta jako 10 372 označení B. 

Dle normy ČSN ISO 13822 lze považovat objekt za bezpečný pro všechna zatížení 

(kromě mimořádných) a provozuschopný pro budoucí použití. 

 Nebyly odhaleny známky významného poškození, přetížení nebo degradace 

 Zjištěné vyztužení se prakticky shodovalo s dochovanou dokumentací 

 V další plánované životnosti konstrukce nejsou očekávány změny, které by 

mohly významně zvýšit zatížení nebo ovlivnit trvanlivost konstrukce 

 

5.4.3. Posouzení železobetonového průvlaku – stávající stav 

V následující kapitole bude provedeno posouzení železobetonového nosného 

průvlaku nad 5. NP. Vzhledem k tomu, že v době průzkumu byl posuzovaný objekt již 

kompletně odstrojen od výrobní technologie, je strojní zařízení v následujícím posudku 

zvoleno pouze pro účely výpočtu. 

Vstupní údaje: 

Materiálové charakteristiky:  

Při stavebně technickém průzkumu byla stanovena pevnostní třída betonu průvlaku 

nad 5. NP jako C 16/20. Výztuž byla určena jako hladká 10 372 s označením B a hodnotou 

meze kluzu 230 MPa. 

Zatížení: 

Na posuzovaný průvlak působí jeho vlastní tíha a zatížení od stropních trámů 

(vlastní tíha trámů, vlastní tíha záklopu, plošné užitné zatížení a zatížení od výrobní 

technologie). 

Užitné zatížení kategorie E1 – plochy pro skladování a průmysl: 7,5 kN/m2 
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Geometrie a statické schéma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro výpočet se průvlak uvažuje jako oboustranně vetknutý nosník. Pro zjednodušení 

výpočtu nebyl uvažován vliv sloupů. 

 

 

 

 

Obr. 159 – Schéma posuzovaného prvku 

Obr. 160 – Statické schéma průvlaku 
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Výpočet:  

1. Zatížení 

Vlastní tíha průvlaku: 

𝑔𝑘,𝑝 = 𝑏𝑝 ∙ ℎ𝑝 ∙ 𝛾Ž𝐵 = 0,61 ∙ 0,50 ∙ 25 = 7,63 𝑘𝑁/𝑚 

Síla od tíhy trámu: 

𝑔𝑘,𝑡 = 𝑏𝑡 ∙ ℎ𝑡 ∙ 𝑏𝑧𝑎𝑡 ∙ 𝛾𝐷 = 0,15 ∙ 0,21 ∙ 3,05 ∙ 8 = 0,77 𝑘𝑁 

Síla od tíhy desky působící na trám: 

𝑔𝑘,𝑑 = ℎ𝑑 ∙ 𝑏𝑧𝑎𝑡 ∙ 𝑙𝑧𝑎𝑡 ∙ 𝛾𝐷 = 0,04 ∙ 3,05 ∙ 1 ∙ 8 = 0,98 𝑘𝑁 

Síla od plošného užitného zatížení působící na trám (vnitřní): 

𝑞𝑘,𝑡 = 𝑞𝑘 ∙ 𝑏𝑧𝑎𝑡 ∙ 𝑙𝑧𝑎𝑡 = 7,5 ∙ 3,05 ∙ 1 = 22,88 𝑘𝑁 

Síla od plošného užitného zatížení působící na trám (krajní): 

𝑞𝑘,𝑡 = 𝑞𝑘 ∙ 𝑏𝑧𝑎𝑡 ∙ 𝑙𝑧𝑎𝑡 = 7,5 ∙ 3,05 ∙ 0,75 = 17,16 𝑘𝑁 

Tíha stroje působící na trám: 

𝑄𝑘 =
𝑚𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗

3
∙ 𝑔 =

6000

3
∙ 9,81 = 19,62 𝑘𝑁 

Suma sil působících na trám v místě stroje (návrhová hodnota): 

∑ 𝑄𝑑,1 = 𝛾𝐺 ∙ (𝑔𝑘,𝑡 + 𝑔𝑘,𝑑) + 𝛾𝐺 ∙ 𝑄𝑘 = 1,35 ∙ (0,77 + 0,98) + 1,35 ∙ 19,62 = 28,85 𝑘𝑁 

Suma sil působících na trám mimo stroj (návrhová hodnota, vnitřní): 

∑ 𝑄𝑑,2 = 𝛾𝐺 ∙ (𝑔𝑘,𝑡 + 𝑔𝑘,𝑑) + 𝛾𝑄 ∙ 𝑞𝑘,𝑡 = 1,35 ∙ (0,77 + 0,98) + 1,5 ∙ 22,88 = 36,68 𝑘𝑁 

Suma sil působících na trám mimo stroj (návrhová hodnota, krajní): 

∑ 𝑄𝑑,3 = 𝛾𝐺 ∙ (𝑔𝑘,𝑡 + 𝑔𝑘,𝑑) + 𝛾𝑄 ∙ 𝑞𝑘,𝑡 = 1,35 ∙ (0,77 + 0,98) + 1,5 ∙ 17,16 = 28,10 𝑘𝑁 

Vlastní tíha průvlaku (návrhová hodnota): 

𝑔𝑑,𝑝 = 𝑔𝑘,𝑝 ∙ 𝛾𝐺 = 7,63 ∙ 1,35 = 10,30 𝑘𝑁/𝑚 

 

 

 

 

 

Obr. 161 – ZS1 – Vlastní tíha 
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2. Materiálové charakteristiky 

Beton:  C 16/20 

  𝑓𝑐𝑘 = 16 𝑀𝑃𝑎 

  𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
=

16

1,5
= 10,67 𝑀𝑃𝑎 

  𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,3 ∙ 𝑓𝑐𝑘
(2 3⁄ )

= 0,3 ∙ 16(2 3)⁄ = 1,9 𝑀𝑃𝑎 

  𝐸𝑐𝑚 = 27,5 𝐺𝑃𝑎 

 

Výztuž:  B (10 372) 

  𝑓𝑦𝑘 = 230 𝑀𝑃𝑎 

  𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
=

230

1,15
= 200 𝑀𝑃𝑎 

  𝐸𝑠 = 200 𝐺𝑃𝑎 

  𝜀𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑑

𝐸𝑠
=

200

200∙103 = 1,00 ‰ 

 

 

3. Vnitřní síly 

Vnitřní síly na průvlaku, který byl zatížen kombinací výše uvedených zatěžovacích 

stavů. Vnitřní síly byly vypočteny pomocí programu SCIA Engineer. 

 

 

 

 

 

Obr. 162 – ZS2 – Síly působící na jednotlivé trámy 

Obr. 163 – Průběh ohybového momentu na průvlaku 
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4. MSÚ – Ohyb 

Při stavebně technickém průzkumu bylo zjištěno následující vyztužení průvlaku 

uprostřed rozpětí při spodním líci: 

 Hlavní výztuž: 6 x Ø 18 mm, 1 x Ø 14 mm, krytí cca 35 mm 

 Třmínky: dvojstřižné Ø 5,5 mm á cca 300 mm, krytí cca 30 mm 

Účinná výška průřezu: 

𝑑 = ℎ𝑝 − (𝑐 +
𝑑𝑠

2
) = 0,500 − (0,035 +

0,018

2
) = 0,456 𝑚 

Kontrola míry vyztužení: 

𝐴𝑠 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑠

2

4
∙ 𝑛𝑠 =

𝜋 ∙ 0,0182

4
∙ 6 +

𝜋 ∙ 0,0142

4
∙ 1 = 1,527 + 0,049 = 1,576 ∙ 10−3 𝑚2 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26 ∙
𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑘
∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑑 = 0,26 ∙

1,9

230
∙ 0,61 ∙ 0,456 = 6,092 ∙ 10−4 𝑚2 

 > 0,0013 ∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑑 = 0,0013 ∙ 0,61 ∙ 0,456 = 3,687 ∙ 10−4 𝑚2 

𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 0,04 ∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑑 = 0,04 ∙ 0,61 ∙ 0,456 = 1,135 ∙ 10−2 𝑚2 

𝐴𝑠 = 1,576 ∙ 10−3 𝑚2 ≥ 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 6,092 ∙ 10−4 𝑚2  VYHOVUJE 

𝐴𝑠 = 1,576 ∙ 10−3 𝑚2 ≤ 𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 1,135 ∙ 10−2 𝑚2  VYHOVUJE 

Poloha neutrální osy: 

𝐹𝑠𝑡 = 𝐹𝑐𝑐 

𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑 =  ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏𝑝  → 𝑥 =
𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑

 ∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑓𝑐𝑑
=

1,576 ∙ 10−3 ∙ 200

0,8 ∙ 0,61 ∙ 10,67
= 0,061 𝑚 

 

 

 

Obr. 164 – Průběh posouvající síly na průvlaku 
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Poloha těžiště výztuže: 

𝑑1 = 𝑐 +
𝑑𝑠

2
= 0,035 +

0,018

2
= 0,044 𝑚 

 

Kontrola přetvoření výztuže: 

𝜀𝑠 =
𝜀𝑐𝑢3

𝑥
∙ (𝑑 − 𝑥) =

3,50

0,061
∙ (0,456 − 0,061) = 22,66 ‰ 

𝜀𝑠 = 23,18 ‰ >  𝜀𝑦𝑑 = 1,00 ‰  VYHOVUJE 

 

Rameno vnitřních sil: 

𝑧𝑐𝑐 = 𝑑 −
𝑥

2
∙  = 0,456 −

0,061

2
∙ 0,8 = 0,431 𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola únosnosti průřezu: 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑 ∙ 𝑧𝑐𝑐 = 1,576 ∙ 10−3 ∙ 200 ∙ 0,431 = 135,85 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝐸𝑑 = 73,13 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑅𝑑 = 135,85 𝑘𝑁𝑚 ≥  𝑀𝐸𝑑 = 73,13 𝑘𝑁𝑚  VYHOVUJE 

 

 

5. MSÚ – Smyk 

Při stavebně technickém průzkumu bylo zjištěno následující vyztužení průvlaku u 

podpory při spodním líci: 

 Hlavní výztuž: 2 x Ø 18 mm, 1 x Ø 14 mm, krytí cca 35 mm 

 Třmínky: dvojstřižné Ø 5,5 mm á cca 150 mm, krytí cca 30 mm 

 

Obr. 165 – Schéma působení průvlaku při MSÚ 
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Návrhová hodnota únosnosti ve smyku: 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 𝐶𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑘𝑣 ∙ (100 ∙ 𝜌1 ∙ 𝑓𝑐𝑘)1 3⁄ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 

𝐶𝑅𝑑,𝑐 =
0,18

𝛾𝑐
=

0,18

1,5
= 0,12 

𝑘𝑣 = 1 + √
200

𝑑
= 1 + √

200

456
= 1,662 < 2,00  VYHOVUJE 

𝜌1 =
𝐴𝑠𝑙

𝑏𝑤∙𝑑
=

6,628∙10−4

0,500∙0,456
= 0,0029 < 0,02  VYHOVUJE 

𝐴𝑠𝑙 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑠

2

4
∙ 𝑛𝑠 =

𝜋 ∙ 0,0182

4
∙ 2 +

𝜋 ∙ 0,0142

4
∙ 1 = 5,089 + 1,539 = 6,628 ∙ 10−4 𝑚2 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 0,12 ∙ 1,662 ∙ (100 ∙ 0,0029 ∙ 16)1 3⁄ ∙ 0,500 ∙ 0,456 = 75,84 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 𝑣𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,035 ∙ 𝑘𝑣
3 2⁄

∙ 𝑓𝑐𝑘
1 2⁄

= 0,035 ∙ 1,6623 2⁄ ∙ 161 2⁄ = 0,300 𝑀𝑃𝑎 

𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 0,300 ∙ 0,500 ∙ 0,456 = 68,40 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 75,84 𝑘𝑁 ≥  𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 68,40 𝑘𝑁  VYHOVUJE 

𝑉𝐸𝑑 = 141,53 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 75,84 𝑘𝑁 ≤  𝑉𝐸𝑑 = 141,53 𝑘𝑁  NEVYHOVUJE 

 

 Nutné započítat do smykové únosnosti třmínky 

 

𝐴𝑠𝑤 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑠𝑤

2

4
∙ 𝑛𝑠 =

𝜋 ∙ 0,00552

4
∙ 2 = 4,752 ∙ 10−5 𝑚2 

𝑓𝑦𝑤𝑑 = 200 𝑀𝑃𝑎 

 

Konstrukční zásady 

 

Osová vzdálenost třmínků: 

𝑠 = 0,150 𝑚 ≤ 0,75 ∙ 𝑑 = 0,75 ∙ 0,456 = 0,342 𝑚 ≤ 0,400 𝑚 VYHOVUJE 

 

Osová vzdálenost větví třmínku: 

𝑠𝑡 = 𝑏𝑤 − 2 ∙ 𝑐 − 𝑑𝑠𝑤 = 0,610 − (0,140 + 0,055) − 0,005 = 0,410 𝑚 

𝑠𝑡 = 0,410 𝑚 ≥ 0,75 ∙ 𝑑 = 0,75 ∙ 0,456 = 0,342 𝑚 ≤ 0,600 𝑚 NEVYHOVUJE 

 

Stupeň vyztužení: 

𝜌𝑤 =
𝐴𝑠𝑤

𝑏𝑤 ∙ 𝑠
=

4,752 ∙ 10−5

0,610 ∙ 0,150
= 0,00052 
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𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 =
0,08 ∙ √𝑓𝑐𝑘

𝑓𝑦𝑘
=

0,08 ∙ √16

230
= 0,00139 

𝜌𝑤 = 0,00052 ≤  𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 = 0,00139  NEVYHOVUJE 

 

Návrhová hodnota únosnosti ve smyku při započítání třmínků: 

⍺𝑐𝑤 = 1,0 

𝜃 = 21,8° 

𝑣 = 0,6 ∙ (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) = 0,6 ∙ (1 −

16

250
) = 0,562 

𝑧 = 0,9 ∙ 𝑑 = 0,9 ∙ 0,456 = 0,410 m 

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
𝛼𝑐𝑤 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑧 ∙ 𝑣 ∙ 𝑓𝑐𝑑

cot(𝜃) + tan (𝜃)
=

1,0 ∙ 0,610 ∙ 0,410 ∙ 0,562 ∙ 16

cot(21,8) + tan (21,8)
= 775,48 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑,𝑠 =
𝐴𝑠𝑤

𝑠
∙ 𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑤𝑑 ∙ cot(𝜃) =

4,752 ∙ 10−5

0,150
∙ 0,410 ∙ 200 ∙ cot(21,8) = 64,94 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑 = min(𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥; 𝑉𝑅𝑑,𝑠) = min(775,48; 64,94) = 64,94 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑 = 64,94 𝑘𝑁 ≤ 141,53 𝑘𝑁  NEVYHOVUJE 

 

 

6. Závěr 

Stropní průvlak byl posouzen pro mezní stav únosnosti a dle současně platných 

norem vyhovuje v ohybu s rezervou 46 %. Ve smyku konstrukce nevyhověla a únosnost 

byla překročena o 118 %. To je způsobeno především velmi poddimenzovanými a dnes již 

nepoužívanými třmínky profilu 5,5 mm. Je teoreticky možné, že konstrukce obsahovala 

více třmínků směrem do středu průřezu, ale to nebylo možné pomocí dostupných metod 

ověřit. V případě 2 x dvoustřižného třmínku by konstrukce na únosnost ve smyku stále 

nevyhověla o 8 %, při 3 x dvoustrižném by vyhověla s rezervou 28 %. Dále průřez 

nevyhověl podmínce minimálního stupně vyztužení třmínků a minimální osové 

vzdálenosti větví třmínků.  

Následující výpočet je zaměřen na budoucí změnu účelu objektu. Simuluje změnu 

užitného zatížení a novou stropní konstrukci. Je pravděpodobné, že dřevěná stropní 

konstrukce bude nahrazena železobetonovou deskou a železobetonovými trámy 

vsazenými do stávajícího průvlaku. Pro výpočet byly zvoleny trámy 150/300 mm a deska 

tloušťky 80 mm. Ve výpočtu bude v předmětném průvlaku uvažován 3 x dvoustřižný 

třmínek. 
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5.4.4. Posouzení železobetonového průvlaku – nový stav 

Vstupní údaje: 

Materiálové charakteristiky:  

Při stavebně technickém průzkumu byla stanovena pevnostní třída betonu průvlaku 

nad 5. NP jako C 16/20. Výztuž byla určena jako hladká 10 372 s označením B a hodnotou 

meze kluzu 230 MPa. 

Zatížení: 

Na posuzovaný průvlak působí jeho vlastní tíha, plošné užitné zatížení a zatížení od 

stropních trámů (vlastní tíha trámů, vlastní tíha desky) 

Užitné zatížení kategorie C3 – plochy, kde dochází ke shromažďování lidí, např. 

plochy v muzeích, na výstavách, atd.: 5,0 kN/m2 

Geometrie a statické schéma: 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Obr. 166 – Schéma posuzovaného prvku 



 

Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 
Diplomová práce, FAST, VUT v Brně, leden 2019  107 

Pro výpočet se průvlak uvažuje jako oboustranně vetknutý nosník. Pro zjednodušení 

výpočtu nebyl uvažován vliv sloupů. 

 

 

 

Výpočet: 

1. Zatížení 

Vlastní tíha průvlaku: 

𝑔𝑘,𝑝 = 𝑏𝑝 ∙ ℎ𝑝 ∙ 𝛾Ž𝐵 = 0,61 ∙ 0,50 ∙ 25 = 7,63 𝑘𝑁/𝑚 

Síla od tíhy trámu: 

𝑔𝑘,𝑡 = 𝑏𝑡 ∙ ℎ𝑡 ∙ 𝑏𝑧𝑎𝑡 ∙ 𝛾𝐷 = 0,15 ∙ 0,30 ∙ 3,05 ∙ 25 = 3,43 𝑘𝑁 

Síla od tíhy desky působící na trám: 

𝑔𝑘,𝑑 = ℎ𝑑 ∙ 𝑏𝑧𝑎𝑡 ∙ 𝑙𝑧𝑎𝑡 ∙ 𝛾𝐷 = 0,08 ∙ 3,05 ∙ 1,3 ∙ 25 = 7,93 𝑘𝑁 

Plošné užitné zatížení: 

𝑞𝑘 = 𝑞𝑘 ∙ 𝑏𝑧𝑎𝑡 = 5,0 ∙ 3,05 = 15,25 𝑘𝑁/𝑚 

Vlastní tíha průvlaku (návrhová hodnota): 

𝑔𝑑,𝑝 = 𝑔𝑘,𝑝 ∙ 𝛾𝐺 = 7,63 ∙ 1,35 = 10,30 𝑘𝑁/𝑚 

Suma sil působících na trám (návrhová hodnota): 

∑ 𝑄𝑑,2 = 𝛾𝐺 ∙ (𝑔𝑘,𝑡 + 𝑔𝑘,𝑑) = 1,35 ∙ (3,43 + 7,93) = 15,34 𝑘𝑁 

Plošné užitné zatížení (návrhová hodnota): 

𝑞𝑑 = 𝑔𝑘 ∙ 𝛾𝑄 = 15,25 ∙ 1,5 = 22,88 𝑘𝑁/𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 167 – Statické schéma posuzovaného průvlaku 

Obr. 168 – ZS1 – Vlastní tíha 
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2. Materiálové charakteristiky 

Beton:  C 16/20 

  𝑓𝑐𝑘 = 16 𝑀𝑃𝑎 

  𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
=

16

1,5
= 10,67 𝑀𝑃𝑎 

  𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,3 ∙ 𝑓𝑐𝑘
(2 3⁄ )

= 0,3 ∙ 16(2 3)⁄ = 1,9 𝑀𝑃𝑎 

  𝐸𝑐𝑚 = 27,5 𝐺𝑃𝑎 

 

Výztuž:  B (10 372) 

  𝑓𝑦𝑘 = 230 𝑀𝑃𝑎 

  𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
=

230

1,15
= 200 𝑀𝑃𝑎 

  𝐸𝑠 = 200 𝐺𝑃𝑎 

  𝜀𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑑

𝐸𝑠
=

200

200∙103 = 1,00 ‰ 

 

 

3. Vnitřní síly 

Vnitřní síly na průvlaku, který byl zatížen kombinací výše uvedených zatěžovacích 

stavů. Vnitřní síly byly vypočteny pomocí programu SCIA Engineer. 

 

 

Obr. 169 – ZS2 – Síly působící na jednotlivé trámy 

Obr. 170 – Užitné zatížení 
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4. MSÚ – Ohyb 

Pro účely výpočtu je uvažováno: 

 Hlavní výztuž: 6 x Ø 18 mm, 1 x Ø 14 mm, krytí cca 35 mm 

 Třmínky: 3 x dvoustřižný Ø 5,5 mm á cca 300 mm, krytí cca 30 mm 

Účinná výška průřezu: 

𝑑 = ℎ𝑝 − (𝑐 +
𝑑𝑠

2
) = 0,500 − (0,035 +

0,018

2
) = 0,456 𝑚 

Kontrola míry vyztužení: 

𝐴𝑠 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑠

2

4
∙ 𝑛𝑠 =

𝜋 ∙ 0,0182

4
∙ 6 +

𝜋 ∙ 0,0142

4
∙ 1 = 1,527 + 0,049 = 1,576 ∙ 10−3 𝑚2 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26 ∙
𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑘
∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑑 = 0,26 ∙

1,9

230
∙ 0,61 ∙ 0,456 = 6,092 ∙ 10−4 𝑚2 

 > 0,0013 ∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑑 = 0,0013 ∙ 0,61 ∙ 0,456 = 3,687 ∙ 10−4 𝑚2 

𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 0,04 ∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑑 = 0,04 ∙ 0,61 ∙ 0,456 = 1,135 ∙ 10−2 𝑚2 

𝐴𝑠 = 1,576 ∙ 10−3 𝑚2 ≥ 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 6,092 ∙ 10−4 𝑚2  VYHOVUJE 

𝐴𝑠 = 1,576 ∙ 10−3 𝑚2 ≤ 𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 1,135 ∙ 10−2 𝑚2  VYHOVUJE 

Obr. 171 – Průběh ohybového momentu na průvlaku 

Obr. 172 – Průběh posouvající síly na průvlaku 
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Poloha neutrální osy: 

𝐹𝑠𝑡 = 𝐹𝑐𝑐 

𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑 =  ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏𝑝  → 𝑥 =
𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑

 ∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑓𝑐𝑑
=

1,576 ∙ 10−3 ∙ 200

0,8 ∙ 0,61 ∙ 10,67
= 0,061 𝑚 

 

Poloha těžiště výztuže: 

𝑑1 = 𝑐 +
𝑑𝑠

2
= 0,035 +

0,018

2
= 0,044 𝑚 

 

Kontrola přetvoření výztuže: 

𝜀𝑠 =
𝜀𝑐𝑢3

𝑥
∙ (𝑑 − 𝑥) =

3,50

0,061
∙ (0,456 − 0,061) = 22,66 ‰ 

𝜀𝑠 = 23,18 ‰ >  𝜀𝑦𝑑 = 1,00 ‰  VYHOVUJE 

 

Rameno vnitřních sil: 

𝑧𝑐𝑐 = 𝑑 −
𝑥

2
∙  = 0,456 −

0,061

2
∙ 0,8 = 0,431 𝑚 

 

Kontrola únosnosti průřezu: 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑 ∙ 𝑧𝑐𝑐 = 1,576 ∙ 10−3 ∙ 200 ∙ 0,431 = 135,85 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝐸𝑑 = 73,13 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑅𝑑 = 135,85 𝑘𝑁𝑚 ≥  𝑀𝐸𝑑 = 80,85 𝑘𝑁𝑚  VYHOVUJE 

 

5. MSÚ – Smyk 

Pro účely výpočtu je uvažováno: 

 Hlavní výztuž: 2 x Ø 18 mm, 1 x Ø 14 mm, krytí cca 35 mm 

 Třmínky: 3 x dvoustřižný Ø 5,5 mm á cca 150 mm, krytí cca 30 mm 

 

Návrhová hodnota únosnosti ve smyku: 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 𝐶𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑘𝑣 ∙ (100 ∙ 𝜌1 ∙ 𝑓𝑐𝑘)1 3⁄ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 

𝐶𝑅𝑑,𝑐 =
0,18

𝛾𝑐
=

0,18

1,5
= 0,12 

𝑘𝑣 = 1 + √
200

𝑑
= 1 + √

200

456
= 1,662 < 2,00  VYHOVUJE 
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𝜌1 =
𝐴𝑠𝑙

𝑏𝑤∙𝑑
=

6,628∙10−4

0,500∙0,456
= 0,0029 < 0,02  VYHOVUJE 

𝐴𝑠𝑙 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑠

2

4
∙ 𝑛𝑠 =

𝜋 ∙ 0,0182

4
∙ 2 +

𝜋 ∙ 0,0142

4
∙ 1 = 5,089 + 1,539 = 6,628 ∙ 10−4 𝑚2 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 0,12 ∙ 1,662 ∙ (100 ∙ 0,0029 ∙ 16)1 3⁄ ∙ 0,500 ∙ 0,456 = 75,84 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 𝑣𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,035 ∙ 𝑘𝑣
3 2⁄

∙ 𝑓𝑐𝑘
1 2⁄

= 0,035 ∙ 1,6623 2⁄ ∙ 161 2⁄ = 0,300 𝑀𝑃𝑎 

𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 0,300 ∙ 0,500 ∙ 0,456 = 68,40 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 75,84 𝑘𝑁 ≥  𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 68,40 𝑘𝑁  VYHOVUJE 

𝑉𝐸𝑑 = 141,53 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 75,84 𝑘𝑁 ≤  𝑉𝐸𝑑 = 146,19 𝑘𝑁  NEVYHOVUJE 

 

 Nutné započítat do smykové únosnosti třmínky 

 

𝐴𝑠𝑤 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑠𝑤

2

4
∙ 𝑛𝑠 =

𝜋 ∙ 0,00552

4
∙ 6 = 1,425 ∙ 10−4 𝑚2 

𝑓𝑦𝑤𝑑 = 200 𝑀𝑃𝑎 

 

Konstrukční zásady 

 

Osová vzdálenost třmínků: 

𝑠 = 0,150 𝑚 ≤ 0,75 ∙ 𝑑 = 0,75 ∙ 0,456 = 0,342 𝑚 ≤ 0,400 𝑚 VYHOVUJE 

 

Osová vzdálenost větví třmínku: 

𝑠𝑡 = 0,140 𝑚 ≤ 0,75 ∙ 𝑑 = 0,75 ∙ 0,456 = 0,342 𝑚 ≤ 0,600 𝑚 VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupeň vyztužení: 

𝜌𝑤 =
𝐴𝑠𝑤

𝑏𝑤 ∙ 𝑠
=

1,425 ∙ 10−4

0,610 ∙ 0,150
= 0,00156 

Obr. 173 – 3 x dvoustřižný třmínek 
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𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 =
0,08 ∙ √𝑓𝑐𝑘

𝑓𝑦𝑘
=

0,08 ∙ √16

230
= 0,00139 

𝜌𝑤 = 0,00156 ≥  𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 = 0,00139  VYHOVUJE 

 

 

Návrhová hodnota únosnosti ve smyku při započítání třmínků: 

⍺𝑐𝑤 = 1,0 

𝜃 = 21,8° 

𝑣 = 0,6 ∙ (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) = 0,6 ∙ (1 −

16

250
) = 0,562 

𝑧 = 0,9 ∙ 𝑑 = 0,9 ∙ 0,456 = 0,410 m 

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
𝛼𝑐𝑤 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑧 ∙ 𝑣 ∙ 𝑓𝑐𝑑

cot(𝜃) + tan (𝜃)
=

1,0 ∙ 0,610 ∙ 0,410 ∙ 0,562 ∙ 16

cot(21,8) + tan (21,8)
= 775,48 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑,𝑠 =
𝐴𝑠𝑤

𝑠
∙ 𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑤𝑑 ∙ cot(𝜃) =

1,425 ∙ 10−4

0,150
∙ 0,410 ∙ 200 ∙ cot(21,8) = 194,75 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑 = min(𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥; 𝑉𝑅𝑑,𝑠) = min(775,48; 194,75) = 194,75 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑 = 194,75 𝑘𝑁 ≥ 141,53 𝑘𝑁  VYHOVUJE 

 

6. Závěr 

Stropní průvlak byl posouzen pro mezní stav únosnosti a dle současně platných 

norem vyhovuje v ohybu s rezervou 40 % a ve smyku s rezervou 27 %. Je nutno 

poznamenat, že posouzení únosnosti ve smyku, stupně vyztužení a osové vzdálenosti větví 

třmínků vyhovělo zejména díky uvažování 3 x dvoustřižného třmínku, namísto  skutečně 

zaměřenému stavu z předchozího posouzení. 
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ZÁVĚR 

V teoretické části diplomové práce byla zpracována metodika průzkumu a 

hodnocení existujících stavebních konstrukcí s ohledem na platné normy. Byl zde 

vypracován přehled použitých diagnostických metod v diplomové práci. Byly zde popsány 

jejich základní principy, výhody a nevýhody.  

V praktické části diplomové práce byl proveden stavebně technický průzkum 

železobetonového objektu obilných sil v areálu Automatických mlýnů. Z odebraných 

jádrových vývrtů z jednotlivých částí nosných konstrukcí byly vyhodnoceny pevnosti 

betonu v tlaku. Dále bylo stanoveno skutečné vyztužení předmětných prvků nosné 

konstrukce. Posledním bodem byl statický výpočet vybrané části nosné konstrukce. 

Pro určení pevnosti betonu v tlaku bylo odebráno celkem 13 jádrových vývrtů, ze 

kterých bylo vyrobeno 37 zkušebních těles. Vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku 

probíhalo dle normy ČSN ISO 13822. Odběry vzorků jádrových vývrtů byly rozděleny do 5 

zkušebních oblastí a dle normy ČSN EN 206 (ČSN 1090:1931) byly určeny následující 

pevnosti:  

 Nosné sloupy v 1. NP  C 25/30 (g) 

 Nosné sloupy ve 3. – 6. NP C 12/15 (e) 

 Svislé nosné stěny  C 16/20 (f) 

 Stropní deska nad 5. NP  C 25/30 (g) 

 Stropní průvlaky  C 16/20 (f) 

Vzhledem k době výstavby objektu (1922 – 1927), se jedná, v případě sloupů v 1. NP 

a stropní desky, o v té době nejlepší beton třídy g. Všechny zkoušené nosné prvky splňují 

požadavek normy ČSN EN 1992-1-1 pro beton do nosných železobetonových konstrukcí 

s minimální požadovanou pevnostní třídou C 12/15. 

V rámci průzkumu bylo pomocí moderních přístrojů stanoveno vyztužení vybraných 

nosných konstrukcí. Vyztužení sloupů v 1. NP a vyztužení nosných stěn se prakticky 

shodovalo s dochovanou projektovou dokumentací. Ostatní prvky nebylo možné porovnat 

z důvodu nedostatečné projektové dokumentace. Odebrání vzorku výztuže pro provedení 

zkoušek nebylo možné. Výztuž byla určena jako hladká a dle normy ČSN EN 73 0038 

odhadnuta jako B 10 372. 
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První část statického výpočtu měla vystihnout stávající stav konstrukce. Stropní 

průvlak byl staticky posouzen pro mezní stav únosnosti a dle současně platných norem 

vyhovuje v ohybu s rezervou 46 %. Ve smyku konstrukce nevyhověla a únosnost byla 

překročena o 118 %. To je způsobeno především velmi poddimenzovanými a dnes již 

nepoužívanými třmínky profilu 5,5 mm. Dále průřez nevyhověl podmínce minimálního 

stupně vyztužení třmínků a minimální osové vzdálenosti větví třmínků. 

Druhá část statického výpočtu byla zaměřena na teoretické budoucí nahrazení 

dřevěné stropní konstrukce za železobetonovou a také změnu účelu celého objektu. 

Stropní průvlak byl posouzen pro mezní stav únosnosti a dle současně platných norem 

vyhovuje v ohybu s rezervou 40 % a ve smyku s rezervou 27 %. Je nutno poznamenat, že 

posouzení únosnosti ve smyku, stupně vyztužení a osové vzdálenosti větví třmínků 

vyhovělo zejména díky uvažování 3 x dvoustřižného třmínku, namísto  skutečně 

zaměřenému stavu z předchozího posouzení. 
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