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1 ÚVOD 

Samotný počátek, kdy se beton začal poprvé využívat ve stavitelství, 

sahá až do období Římské říše. Již tehdy se beton skládal ze tří základních 

složek, jak je známe i dnes. Od postavení prvních betonových staveb 

uplynula již dlouhá doba a mnohé z nich nás svými pozůstatky dokáží 

přesvědčit o tom, jak je beton kvalitní a trvanlivý materiál. Ovšem pouze 

tehdy pokud jsou použity správné suroviny a dodrženy určité postupy při 

jeho výrobě. Od období Římské říše uplynulo více než 2000 let, a tak se není 

čemu divit, že beton, jak jej známě dnes, má s tím původním společného 

velmi málo.  

Poměrně důležitým rokem byl pro vývoj betonu rok 1824, kdy byl 

patentován cement tak, jak ho známe i dnes. Do téměř poloviny 19. století 

byl využíván pouze beton prostý, tj. beton bez výztuže. Až díky osobní energii 

a podnikavosti francouzského zahradníka J. Moniera se stal beton jedním 

z nejdůležitějších stavebních materiálů. Moniere si pro své rostliny sám 

vyráběl betonové květináče, ale ty mu pod tíhou rostlin a změnou počasí 

praskaly. Využil proto myšlenky vyztužit beton pomocí drátěného pletiva, 

a tím vznikl tzv. železový beton. Moniere nebyl první, kdo s myšlenkou 

spojení betonu a kovu přišel, avšak proměnil ji ve skutečnost a objev si 

nechal patentovat. 

Dlouhá léta ještě trvalo, než byly nalezeny veškeré vztahy při použití 

oceli a betonu jakožto kompozitního materiálu. Proto se také zprvu 

navrhovaly stavby pouze podle odhadu a zkušeností. Postupem času řada 

odborníků připravila spolehlivé statické výpočty pro návrh jednoduchých 

a později i složitých železobetonových konstrukcí. Nešlo však pouze 

o nalezení vztahů a způsobů navrhování konstrukcí. Spolu s tím souvisel 

nejen postupný rozvoj používaných typů výztuží, složek betonu, ale také 
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jeho zpracování. V průběhu století se také vyvíjela kontrolní činnost 

a diagnostika, která jednak doprovázela proces výstavby, ale také byla 

v mnoha případech využívána v průběhu životnosti staveb. Zprvu se jednalo 

pouze o vizuální kontroly, ale s rozvojem jednotlivých technologií se 

nacházely stále vyspělejší postupy a přístroje, které dokázaly zajistit 

dostatek informací o konstrukci se stále vyšší přesností.   

Ani v dnešní době neutichá touha po rozvoji a vývoji nových 

moderních technologií a materiálů napříč všemi průmyslovými odvětvími. 

Avšak ty s sebou nesou i vyšší nároky, které se týkají především přesného 

návrhu provedení a následné důkladné kontroly vlastností. Není to pouze 

touha po rozvoji, která by přinášela vyšší nároky na provádění a důslednou 

kontrolu vlastností. Jsou to také především investoři, kteří se chtějí ujistit, že 

dostanou dílo v takové kvalitě, jakou požadují a kterou si zaplatili. Z toho 

důvodu požadují již v průběhu výstavby kontroly a zkoušky v předem 

stanoveném rozsahu. 

Pomocí jednotlivých metod pro kontrolu stavebních konstrukcí, jež 

jsou voleny podle typu konstrukce, je posuzován nejen její skutečný stav, ale 

také kvalita použitých materiálů a rovněž kvalita provedení celé konstrukce. 

Při kontrole konstrukcí se využívá dvou typů diagnostických metod. První 

metoda je označována jako metoda přímá, pomocí které je přímo zjišťována 

požadovaná vlastnost. Druhá je nazývána jako metoda nepřímá. Jak již 

název napovídá, při využití této metody je zájmová veličina získána pomocí 

jiné měřené vlastnosti a existujícího matematického či empirického vztahu 

mezi nimi. Ve většině případů jsou přímé metody zároveň i metody 

semidestruktivní. Oproti tomu nepřímé metody řadíme mezi nedestruktivní, 

i když v některých případech může dojít k malému zásahu do konstrukce.  
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Jak již bylo dříve zmíněno,  železobeton se v dnešní době díky svým 

vlastnostem řadí mezi nejvíce používaný stavební materiál v pozemním 

stavitelství. Zároveň se železobeton řadí mezi nejvíce zkoušený materiál. Při 

zkoušení je sledována zejména jeho pevnost betonu v tlaku, rovnoměrnost, 

objemová hmotnost, ale také jeho modul pružnosti. Kromě samotných 

vlastností betonu se často také setkáváme s ověřováním výztuže, a to 

zejména jejího průměru, množství, polohy a krytí. V neposlední řadě lze díky 

novým technologiím také zjistit i možný výskyt vad uvnitř konstrukce. 

U nových železobetonových konstrukcí je při diagnostice snaha 

v první řadě využívat nedestruktivní metody, neboť díky moderním 

technologiím, které tyto metody využívají, jsou schopny získávat stále více 

informací o konstrukci s poměrně velkou přesností.  Mezi ty nejrozšířenější 

řadíme tvrdoměrné, radiometrické, radiografické nebo elektrodynamické. 

V mnoha případech se můžeme setkat s tím, že se nedestruktivní zkoušky 

kombinují zároveň se semidestruktivními za účelem upřesnění a ověření 

výsledků z metody nedestruktivní [1], [2], [3]. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Kontroly u nově budovaných železobetonových konstrukcí jsou 

v dnešní době prováděny stále častěji, a to nejen při vzniku pochybností 

o kvalitě nebo vadách. Stávají se také běžným nástrojem pro investory, kteří 

chtějí mít jistotu, že výsledné dílo je provedeno v té správné kvalitě. 

Cílem teoretické části diplomové práce je nahlédnutí do problematiky 

tohoto tématu. V úvodu jsou představeny hlavní výhody a nevýhody betonu 

jakožto stavebního materiálu. Následně jsou představeny veškeré pracovní 

procesy, které jsou součástí provádění železobetonových konstrukcí. 

Stručně jsou také popsány jednotlivé přístupy současně platných norem, 

které s touto problematikou souvisejí. Nechybí představení diagnostických 

metod, kterými je možné jednotlivé kontroly provádět a jejich vhodnost 

v závislosti na typech konstrukcí. Zmíněny jsou také kontrolní a zkušební 

plány pro monolitickou železobetonovou konstrukci, kdy se jejich 

dodržování stává v dnešní době stále větším standardem. 

Praktická část je rozdělena na tři hlavní kapitoly. První kapitola je 

věnována nejčastějším vadám u nových železobetonových konstrukcí, které 

lze odhalit při pravidelně prováděných kontrolách. V rámci následujících 

dvou kapitol jsou provedeny dvě kontroly nově vybudovaných konstrukcí, 

u kterých vznikly pochybnosti o kvalitě provedení. První kontrola je 

provedena na železobetonové konstrukci přístavby, u níž se objevily 

problémy pramenící z pracovní nekázně zaměstnanců realizující firmy. Zde 

je kontrola provedena zejména za účelem zjištění polohy výztuže a výskytu 

možných kaveren uvnitř konstrukce. Druhá kontrola je provedena na nově 

vybudovaných betonových základových konstrukcí letního kina za účelem 

zjištění kvality použitého betonu. I v tomto případě prováděcí firma 

nedokázala zajistit v průběhu výstavby veškeré požadavky a kritéria. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Beton a železobeton 

3.1.1  Podstata a uplatnění betonu v konstrukcích 

Beton je kompozitní stavební materiál, který je tvořen několika 

složkami. Mezi základní složky řadíme plnivo – kamenivo, pojivo – cement 

a vodu. Eventuelně mohou být kromě základních složek do betonu 

přidávány i přísady a příměsi za účelem zlepšení jeho vlastností. Volba typu 

pojiva je závislá od druhu využití betonu. V pozemním stavitelství je 

nejčastějším pojivem cement.  

Beton, který je využíván pro budování rodinných domů, 

administrativních budov, průmyslových či zemědělských objektů nebo 

dopravních staveb, se nazývá konstrukční beton. Tyto betony se vyznačují 

podobnými vlastnostmi jako přírodní kámen. Jedná se tedy o materiál 

dostatečně pevný, ale zároveň křehký, který díky své struktuře neumožňuje 

větší deformace. Beton snese poměrně vysoké tlakové namáhání. Naproti 

tomu však není schopen odolávat většímu tahovému a smykovému 

namáhání. Všeobecně je známé, že pevnost betonu v tahu je pouze 10 % až 

15 % pevnosti betonu v tlaku. Z tohoto důvodu není prostý beton vhodné 

využívat u konstrukcí, které jsou tažené nebo ohýbané.  

Spojením oceli, která má výbornou pevnost v tahu, a betonu se 

odstraní nevýhoda malé pevnosti betonu v tahu. Tento druh betonu se 

nazývá železobeton a je vhodný pro konstrukce, jež jsou namáhány tahem 

či ohybem.   

U konstrukcí, které jsou namáhány tahem nebo ohybem je vhodné 

použít železobeton (železový beton), který vzniká vyztužením betonu 
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pomocí ocelových vložek. Hlavním úkolem těchto ocelových vložek, též 

běžně nazývaných jako betonářská výztuž, je přenášet tahová a smyková 

napětí a tím eliminovat malou pevnost betonu v tahu. Ocel má 

charakteristickou pevnost v tahu (fyk) až 550 MPa (B550B), tedy 

mnohonásobně větší, než je pevnost betonu v tahu. 

Podstata a základní princip železobetonu s povahou konstrukčního 

materiálu je demonstrován na konzolovém nosníku, jenž je rovnoměrně 

 

Obr. 1: Podstata železobetonu [4] 
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zatížený (obr. 1a). Od vlastní tíhy a zatížení vznikají v horních vláknech 

tahová napětí a v dolních poté napětí tlaková. Při použití prostého betonu je 

únosnost limitována pevností betonu v tahu za ohybu fct, která je u většiny 

betonu poměrně malá. Naproti tomu při porušení v tlačené oblasti průřezu 

nebývá dosaženo napětí, které by se blížilo pevnosti betonu v tlaku fc 

(obr. 1b). Pokud však umístíme dostatečný počet ocelových prutů k hornímu 

okraji železobetonového nosníku, dokážeme pomocí těchto prutů zachytit 

síly, které vznikají při objevení trhlin v tažené oblasti betonu. V tomto 

případě není vyčerpána únosnost tohoto průřezu.  K celkové únosnosti nám 

nepřispívá ta část taženého betonu v průřezu, ve které vznikly trhliny. Ve 

většině případů je meze únosnosti dosaženo, pokud je v tlačené části 

průřezu vyčerpána pevnost betonu v tlaku fc (obr. 1c). Je tedy nutné si 

uvědomit, že v případě železobetonu je přípustný vznik trhlin. Avšak ty 

mohou zapříčinit korozi výztuže nebo narušení vzhledu konstrukce [4], [5], 

[6]. 

3.1.2 Výhody a nevýhody betonových a železobetonových konstrukcí 

Uvítali bychom, pokud by používané materiály v konstrukcích měly 

pouze výhody. S takovým materiálem jsme se zatím nesetkali, jelikož i beton 

jako každý jiný materiál má své nevýhody. Z toho důvodu je nutné si již při 

návrhu uvědomovat jeho přednosti pro maximální využití, ale zároveň 

nezapomínat na potlačování jeho nedostatků. 

Mezi přednosti betonových a železobetonových konstrukcí řadíme: 

▪ Trvanlivost neboli životnost betonu ovlivňuje řada faktorů. 

Obecně však betony mají neobyčejnou trvanlivost jak na 

vzduchu, tak i ve vodě. Betonové konstrukce navíc poměrně 



18 

dobře odolávají korozi, únavě materiálu a také nepožadují 

nikterak častou údržbu. 

▪ Pevnost betonu v tlaku je poměrně velice rozmanitá a volitelná 

podle potřeby. Běžně se setkáváme s pevností do 60 MPa, 

avšak u vysokopevnostních se můžeme setkat i s pevnostmi 

přesahující 100 MPa. Samotná pevnost je však závislá na 

mnoha faktorech, ať už na vlastnostech betonu, samotné 

výztuži nebo také způsobu vyztužení. 

▪ Ohnivzdornost je především závislá na druhu použitého 

kameniva, ale také na tloušťce krytí výztuže. Samotný beton 

řadíme mezi nehořlavé materiály a teploty do 300 °C nemají na 

jeho vlastnosti zásadní vliv. 

▪ Odolnost betonu proti mechanickému poškození je podobná 

jako u přírodního kamene a nejvíce závisí na vlivu okolního 

prostředí.  

▪ Tvárnost je pro monolitické konstrukce velkou předností, díky 

které je možné na stavbě vytvářet libovolný tvar. 

▪ Vodotěsnost představuje schopnost odolávat vniknutí vody. 

▪ Mezi další přednosti můžeme zařadit: monolitičnost, 

recyklovatelnost, hospodárnost a dostupnost materiálů [4], [7]. 

Mezi nedostatky betonových a železobetonových konstrukcí řadíme: 

▪ Velká hmotnost, díky které se nedají prvky využít na překlenutí 

větších překážek. V těchto případech je vhodné využít 

předpjaté betony. 

▪ Menší pevnost v tahu, kterou však dokážeme eliminovat 

vyztužením tažených části konstrukcí. 

▪ Tvrdost, která při opravách/úpravách znesnadňuje práci. 
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▪ Relativně velké objemové změny mohou vést ke vzniku 

nežádoucích trhlin. 

▪ Velké nároky na kvalitu výroby. S vyšší kvalitou se můžeme setkat 

ve výrobnách, na stavbě poté s nižší. 

▪ Mezi další nedostatky můžeme zařadit: velkou zvukovou 

i tepelnou vodivost, nesnadnou kontrolu, anebo křehkost [4], [8]. 

3.2 Provádění železobetonových konstrukcí 

3.2.1 Rozdělení na jednotlivé výrobní procesy 

Z hlediska provádění můžeme železobetonové konstrukce rozdělit na 

dva typy podle toho, kde je samotný proces provádění realizován. Pokud 

konstrukci realizujeme z materiálu přímo na stavbě, nazýváme takovou 

konstrukci monolitickou. Pokud se výroba nosných prvků a jednotlivých 

částí konstrukcí přesune do výroben a na stavbě se poté takto vyrobené 

prvky pouze spojují, jsou takové konstrukce nazývány prefabrikované. 

U obou typu železobetonových konstrukcí je však proces provádění 

stejný a můžeme ho rozdělit do několika hlavních pracovních procesů, které 

na sebe plynule navazují. Konkrétně se jedná o tyto procesy: bednící, 

vyztužovací, betonářské a odbedňovací. Mimo tyto pracovní procesy jsou 

nezbytné pro výrobu také procesy dopravní pro přepravu základního 

materiálu a další nutné pomocné procesy. 

I když je například výroba čerstvého betonu nebo příprava výztuže 

přesunuta do výroben mimo staveniště z důvodu náročnosti, jedná se stále 

o monolitickou konstrukci, protože se značná část výrobních procesů 

odehrává na stavbě. 

Každý z těchto procesů pro provádění železobetonových konstrukcí 

má specifické pracovní postupy. V běžné praxi se setkáváme s požadavkem 



20 

investora předkládat technologické postupy (TP) jednotlivých profesí. Tyto 

technologické postupy obsahují veškeré potřebné informace a je možné si 

je představit jako manuály, kterými by se dělníci, kteří danou práci 

vykonávají, měli řídit. Stejně tak i v případě provádění železobetonových 

konstrukcí musí prováděcí firma takový technologický postup předložit 

investorovi. Ten poté díky TP může průběžně kontrolovat, zda veškeré 

činnosti probíhají podle postupů, které byly dohodnuty [6], [9]. 

3.2.2 Bednící a odbedňovací proces 

Bednící proces je prvním a odbedňovací proces posledním procesem 

při provádění železobetonových konstrukcí. Na začátku vytváříme bednění, 

nebo též formu, která určuje požadovaný tvar konstrukce. Na bednění jsou 

kladeny velké nároky, neboť musí být dostatečně pevné a tuhé, aby udrželo 

čerstvý beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. Následně, když je 

beton ztvrdlý a má požadovanou pevnost, nastává proces odbedňovací, při 

němž se bednění uvolní a odstraní.  

Základním prvkem bednění je tzv. forma, která vytváří požadovaný 

tvar konstrukce a je v přímém kontaktu s čerstvým betonem. Vlastnosti této 

formy, a to zejména její povrch, jsou důležité pro konečnou kvalitu povrchu 

betonové konstrukce. Samotná forma nedokáže odolávat tlakům, které 

vznikají od čerstvého betonu, a proto musí být vhodně stabilizována 

vnějšími i vnitřními výztuhami. Vnější ztužení nám jednak umožní formy 

spojovat do větších celků, ale hlavně přenášejí zatížení z formy dále do 

opěrného a podpěrného systému. Dalším prvkem bednění je tedy již 

zmíněný opěrný a podpěrný systém, který nám zajišťuje prostorovou 

polohu formy a přenáší zatížení do hotových nosných částí konstrukce. 

Volba použití opěrného nebo podpěrného systému záleží na typu 
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betonované konstrukce. Pokud betonujeme svislé části konstrukcí, zatížení 

z formy přenášíme pomocí opěrného systému, který je tvořený oporami, 

táhly a vzpěrami. Naopak pokud jsou betonovány vodorovné části 

konstrukce, zatížení je přenášeno nosníky, stojkami a zavětrováním, které 

nám tvoří podpěrný systém. Další nedílnou součástí bednění jsou spojovací 

prvky, sloužící pro spojení konstrukčních částí bednění. V neposlední řadě 

musí být bednění doplněno o pomocné pracovní plošiny pro dělníky. 

Provedené bednění musí splňovat řadu předepsaných požadavků. 

V první řadě musí bezpečně odolávat veškerým účinkům, kterým je během 

provádění vystaveno. Musí být dostatečně přesné a tuhé, aby bylo zaručeno 

dodržení předepsaných tolerancí. Jednotlivé spoje mezi částmi musí být 

těsné, aby nedocházelo ke ztrátě jemných částic z betonové směsi. Veškeré 

plochy, které přijdou do kontaktu s betonovou směsí musí být čisté. Pokud 

jsou předepsány u konstrukce požadavky na pohledové betony musí být 

vhodně zvolen materiál formy, který zaručí výslednou kvalitu povrchu. 

Nedílnou součástí bednících procesů je následné opatření povrchu formy, 

který přichází do kontaktu s čerstvým betonem, vhodným separačním 

prostředkem, který usnadňuje následné práce při odbedňování. 

Pro vytvoření bednění železobetonových monolitických konstrukcí 

můžeme použít mnoho druhů bednění, které volíme v závislosti na typu 

konstrukce. Obecně však rozdělujeme bednění na jedno a dále pak na 

opakované použití. Mezi bednění pro jedno použití řadíme zejména 

tesařské, speciální anebo trvale zabudované bednění. Naproti tomu mezi 

bednění pro opakované použití řadíme dílcové, systémové a speciální. 

V dnešní době se již tesařské bednění používá většinou v rámci doplňků 

k systémovým typům bednění. Ty jsou stále více využívány, a to zejména 

z důvodu úspor nákladů. 
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Posledním procesem při provádění železobetonových konstrukcí je již 

zmíněný odbedňovací proces. Ten však může nastat pouze tehdy, pokud 

beton dosáhl požadované pevnosti tak, aby přenesl veškerá zatížení od 

navazujících prací, odolal poškození od úderů během odbedňování 

a nemohly vzniknout nežádoucí odchylky tvaru konstrukce. Doba, která 

uplyne od uložení betonu do formy po okamžik, kdy beton získá 

dostatečnou pevnost, je označována jako technologická přestávka. Délka 

této technologické přestávky je závislá zejména na druhu betonu, typu 

betonované konstrukce, ale také na klimatických podmínkách. Při 

samotném procesu odbedňování je nutné věnovat pozornost také způsobu 

odstraňování jednotlivých částí bednících prvků. Nejprve se odstraní 

bočnice a následně až dno bednění. Nesmí nastat okamžik, kdy by 

odstraněním části podpěrného systému mohlo dojít k přitížení jeho zbylé 

části a vzniku nových napětí v trvalých částech konstrukce v důsledku změn 

v zatěžovacím schématu. Například při odbedňování stropů se podpěrný 

systém uvolňuje a odstraňuje směrem od středu rozpětí k podporám a tím 

konstrukce plynule přebírá zatížení [6], [9], [10]. 

3.2.3 Vyztužování  

Vyztužování je druhým výrobním procesem, jehož výsledkem je 

výztuž uložená do bednění v požadovaném tvaru, poloze a počtu. Tyto 

požadavky na výztuž jsou dány projektovou dokumentací. Ta musí být 

zpracována tak, aby výztuž byla schopna převzít veškeré tahové a smykové 

namáhání. Samotný proces vyztužování se skládá z několika základních 

procesů: 

▪ Příprava výztuže (rovnání, krácení, ohýbání a případně spojování do 

požadovaných prefabrikátů), 
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▪ doprava a skladování, 

▪ ukládání do bednění a zajištění stanovené polohy. 

Příprava výztuže většinou probíhá mimo staveniště ve výrobnách 

tzv. armovnách. V prvotní fázi se nejdříve požadované pruty krátí na 

předepsanou délku a následně se podle potřeby ohýbají. Výsledné tvary 

včetně délek, ohybů, poloměrů a ukončení musí odpovídat výkresu výztuží. 

Dříve se vše dělalo ručně, avšak díky automatizaci veškerou práci odvádějí 

stroje určené pro přípravu výztuží. Ve výrobnách se neprovádí pouze krácení 

a ohýbání jednotlivých prutů výztuží. V mnoha případech se můžeme setkat 

také s přípravou prefabrikované výztuže, která může být v podobě 

svařovaných sítí nebo prostorových výztužných prvcích tzv. armokoších. 

Při vytváření prefabrikované výztuže jsou jednotlivé pruty spojovány pomocí 

vázacích drátů nebo svařováním podle výkresů. Jak bylo uvedeno, výztuž se 

většinou připravuje mimo stavbu. Pouze výjimečně se při velkých objemech 

můžeme setkat s vybudováním armovny přímo na stavbě. 

Dopravit na stavbu připravenou výztuž je zpravidla problém 

logistický. Vždy je potřeba dodat potřebnou výztuž v ten správný čas, 

abychom předešli možným komplikacím v podobě chybějící výztuže, nebo 

naopak, aby na stavbě neležela dlouhou dobu výztuž, která v daný okamžik 

není potřebná. Výztuž se nesmí nijak poškodit během dopravy, manipulace, 

ani během skladování na stavbě. Skladování výztuže na stavbě musí být 

uzpůsobeno tak, aby nedocházelo k jejímu znečištění. Z armovny jsou 

dopravovány výztuže, které jsou opatřeny identifikačními štítky, které 

ulehčují následnou práci při ukládání výztuže.  

Ukládání výztuže do bednění je poměrně náročný proces, při kterém 

je potřeba zachovávat řadu předepsaných zásad a pravidel. To, zda bude 

výztuž uložena do bednění správně má zcela zásadní vliv na kvalitu 
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a bezpečnost celé konstrukce. Z tohoto hlediska musí výztuž do bednění 

ukládat vyškolení pracovníci, avšak i zde je nutné průběžně jejich práci 

kontrolovat, aby nedocházelo k záměně jednotlivých prutů výztuží. 

Výsledkem ukládání je výztuž, která má správnou polohu, je stabilizovaná 

proti pohybu a deformaci. Poloha výztuže je zajišťována pomocí 

tzv. rozdělovací výztuže, která má za úkol stabilizovat nosnou výztuž. V místě 

křížení se jednotlivé pruty spojují pomocí vázacích drátů nebo se svařují 

a tím je zajištěna její správná poloha. V mnoha případech se můžeme setkat 

i s nastavováním délek jednotlivých vložek výztuží, které může být 

provedeno pomocí stykování přesahem, svařováním nebo použitím 

speciálních spojek. Pro všechny tyto případy nastavování však platí přísná 

pravidla, která je nutno dodržet. Velká pozornost se také musí věnovat 

dodržení předepsané tloušťky krycí vrstvy výztuže betonem. Její dodržení 

zajišťuje ochranu výztuže proti korozi, potřebnou protipožární odolnost, ale 

také spolehlivý přenos sil mezi betonem a výztuží. Předepsanou tloušťku je 

možné zajistit vhodným podepřením, rozepřením nebo zavěšením pomocí 

prostředků k tomu určených. Může se jednat například o betonové nebo 

umělohmotné distanční podložky či distanční kroužky, které se navlékají na 

pruty výztuží [6], [9], [10]. 

3.2.4 Betonářský proces 

Je jedním z hlavních procesů při provádění železobetonových 

konstrukcí. Zároveň ho můžeme rozdělit na jednotlivé dílčí procesy 

počínající výrobou čerstvého betonu, jeho dopravou na místo určení, 

uložením betonu, zhutněním a jeho následným ošetřováním. Během těchto 

procesů musí být dodržovány platné příslušné normy a předpisy. 
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Samotná výroba čerstvého betonu probíhá zpravidla v betonárkách, 

odkud se na stavbu beton dováží. V některých případech je možné sestavit 

mobilní betonárku v blízkosti stavby. Pro beton je nejdůležitější návrh jeho 

jednotlivých složek, případně přísad a příměsí, který musí být předem určen 

tak, aby byla splněna veškerá kritéria a požadavky jak na čerstvý, tak i na 

ztvrdlý beton. Výroba následně probíhá smícháním přesného množství 

jednotlivých složek v míchacích zařízeních. Kvalitu takto vyrobeného 

čerstvého betonu je nutno ověřovat zkouškami. Již před zahájením výroby 

je nutné provést průkazné zkoušky a následně po dobu výroby se provádějí 

zkoušky kontrolní. Průkaznými zkouškami ověřujeme dodržení 

požadovaných vlastností. Kontrolní zkoušky slouží zejména jako podklad 

pro vydání osvědčení o kvalitě. 

Doprava betonu na stavbu musí být zajištěna tak, aby při ní nedošlo 

ke znehodnocení betonové směsi. Nesmí dojít k rozmísení, úniku 

cementové malty nebo k jeho znečištění. Z tohoto důvodu je nutné věnovat 

velkou pozornost při plánování dopravy betonu na místo určení. Čas 

dopravy je nutné přizpůsobit s ohledem na začátek tuhnutí betonu. 

U poměrné většiny cementů začíná proces tuhnutí nejpozději 2 hodiny po 

zamíchání. Při každé dodávce betonu na stavbu musí být spolu s ní dodán 

při přejímce i dodací list. Ten slouží pro kontrolu množství a jakosti dané 

dodávky. Zároveň se provádí i vstupní kontrola při které se kontroluje shoda 

údajů na dodacím listě, čas zamíchání betonové směsi a teplota čerstvého 

betonu v zimním období. Mimo to se také provádí například zkouška 

zpracovatelnosti a odběr čerstvého betonu pro zkoušky krychelné pevnosti.  

Dopravu z místa výroby betonu na stavbu nazýváme jako 

mimostaveništní.  Na ni poté navazuje staveništní doprava čerstvého 

betonu, která je volena podle místních podmínek. Jedná se o přepravu 
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betonu z dopravního prostředku na místo uložení. Beton můžeme 

dopravovat do bednění přímo z přepravníků, ručně v nádobách, pomocí 

dopravních pásů, jeřábem v zásobnících nebo pomocí čerpadel.  Je nutno 

volit takový způsob dopravy, při kterém nedojde k rozmísení čerstvého 

betonu během ukládání do bednění. 

Dříve než se beton začne ukládat do bednění je třeba provést jeho 

kontrolu spolu s kontrolou výztuže, a to zejména zda tvar bednění, množství 

a poloha výztuže odpovídají projektové dokumentaci. Tento krok je 

poměrně zásadní, protože jakékoliv chyby, které vznikly při bednícím nebo 

vyztužovacím procesu by mohly mít vážné následky. Pokud je vše připravené 

je možné betonovou směs ukládat do bednění v takovém rozsahu, který 

umožní jeho včasné zpracování. Zároveň je důležité, aby nebyl beton 

ukládán z větší výšky než 1,5 m. Čerstvý beton se do bednění ukládá 

většinou v souvislých vodorovných vrstvách, kdy výška vrstvy závisí na 

způsobu zhutnění. Vždy je nutné, aby byla vrstva po celé výšce dokonale 

zhutněná. Následující vrstvy je nutné vždy ukládat předtím, než předchozí 

vrstva dosáhne pevnosti vyšší než 3,5 MPa. Pokud bychom toto nedokázali 

zaručit, je nutno vytvořit ve vhodném místě pracovní spáru. Následující 

vrstvu je možné ukládat nejdříve po 18 hodinách. Místo pracovní spáry je 

nutno pečlivě vybírat, neboť je toto místo citlivé na přenos zatížení, a proto 

je vhodné pracovní spáry umístit na místa s minimálním namáháním.  

Takto uložený čerstvý beton obsahuje póry a mezery mezi 

jednotlivými zrny kameniva, které jsou vyplněny vzduchem. Dříve než začne 

proces tuhnutí je nutné beton zhutnit a tím se zbavit veškerých vzduchových 

mezer. Takto zhutněný beton má až o 30 % menší objem než beton volně 

uložený do bednění. Samotná hutnost betonu nám poměrně výrazně 

ovlivňuje celou řadu výsledných vlastností, zejména pak pevnost 
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a trvanlivost betonu. Hutnění betonu může probíhat staticky (tlakem), 

dynamicky (nárazy, vibracemi), nebo jejich kombinací. Na stavbě se však 

setkáváme nejčastěji s propichováním, dusáním, vibrováním, případně 

vakuováním. To, jaký způsob hutnění se použije, závisí zejména na tvaru 

a míře vyztužení konstrukce, ale také na konzistenci čerstvého betonu.   

Na první pohled by se mohlo zdát, že po zhutnění a finální úpravě 

povrchu betonu stačí jen počkat, než beton získá požadované vlastnosti, 

avšak opak je pravdou. Tuhnutí a tvrdnutí betonu jsou poměrně složité 

chemicko-fyzikální procesy, které mohou probíhat pouze při zajištění 

vhodných podmínek. Tyto podmínky zajišťujeme vhodným ošetřováním 

betonu tak, aby se minimalizovalo plastické smršťování, zajistila se 

dostatečná povrchová pevnost a také dostatečná trvanlivost povrchové 

vrstvy. Zároveň je nutné beton chránit před nepřiznivými vlivy počasí, 

zmrznutím, škodlivými otřesy nebo mechanickým poškozením. Cílem je při 

ošetřování betonu jednak vhodným způsobem zabránit ztrátě vody, která je 

důležitá pro správnou hydrataci a její nedostatek by způsobil rozvoj trhlin, 

ale také zabránit působení vnějších vlivů prostředí, které můžou negativně 

ovlivnit kvalitu díla. Samotné ošetřování betonu začíná po jeho zhutnění 

a konečné úpravě povrchu. Doba, po kterou je beton nutno ošetřovat, 

vychází z třídy ošetřování, která musí být stanovena v prováděcí 

dokumentaci. Volba třídy ošetřování závisí na prováděcí třídě konstrukce, 

složení betonu a krytí výztuže. Následně je pro jednotlivé třídy ošetřování 

stanoveno požadované procento předepsané charakteristické pevnosti, 

nebo doba ošetřování v závislosti na rychlosti vývoje pevnosti betonu [6], 

[9], [11], [12]. 
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3.3 Normy a předpisy pro provádění a kontrolu železobetonové 

konstrukce 

3.3.1 Přehled důležitých současně platných norem a předpisů 

Nejen v České republice, ale také v zahraničí, nejsou technické normy 

obecně závazné. Tato obecná závaznost nám představuje povinnost 

dodržování norem obecně, bez jakéhokoliv omezení. Avšak povinnost 

počínat si při dané činnosti v souladu s českými technickými normami může 

být dána pomocí různých způsobů. Nejčastěji pak na základě ustanovení 

právního předpisu, který může vymezit vztah k dodržování souvisejících 

norem. A tak nás dodržování norem, které jsou v daném okamžiku platné, 

provází od samotného návrhu konstrukce až po její realizaci. V současnosti 

platí pro návrh, provádění a kontrolu železobetonových konstrukcí čtyři 

základní normy tak, jak jsou uvedeny v podrobném přehledu systému 

evropských norem pro betonové konstrukce [11], [13]. 

 

Obr. 2: Systém evropských norem jako podklad pro navrhování, provádění a výběr materiálu 

pro betonové konstrukce (pouze hlavní moduly) [11] 
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Zároveň se také běžně setkáváme s dodržováním norem z oblasti 

geometrické přesnosti ve výstavbě. Ty mohou stanovovat maximální 

odchylky konstrukcí nebo jejich částí. V případě pochybností o kvalitě 

betonu, by jeho následné posuzování doprovázela například norma ČSN EN 

13791 [14]. Všeobecně jsou veškeré normy týkající se kontrol a zkoušek dle 

systému řazeny mezi výrobní a zkušební předpisy [11].  

3.3.2 ČSN EN 206+A2 „Beton – Specifikace, vlastnosti výroba a shoda“ 

Jak již označení a název normy napovídá její obsah se týká především 

betonu, nikoliv betonových konstrukcí. Platí tedy pro betony konstrukcí 

betonovaných na staveništi, montovaných konstrukcí a také pro 

prefabrikované konstrukční dílce pozemních a inženýrských staveb. Beton 

lze dle této normy rozdělit podle místa kde se vyrábí, jeho objemové 

hmotnosti a také podle jeho zhutnitelnosti. Poměrně důležité jsou však 

jednotlivé požadavky, které norma stanovuje pro: složení a specifikaci 

betonu, vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu spolu s jeho ověřováním, 

mezní hodnoty složení betonu, dodávání čerstvého betonu, veškeré 

postupy řízení výroby a v neposlední řadě kritéria a hodnocení shody. 

Zároveň nám také říká, že u specifických typů musí být specifikovány také 

doplňkové požadavky nebo odlišné zkušební metody. Samotná norma a její 

používání je omezené a nepoužívá se pro pórobeton, pěnobeton, beton 

s menší objemovou hmotností než 800 kg/m3 a žáruvzdorný beton [15]. 

Norma ČSN P 73 2404 „Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

– Doplňující informace“ [16] je předběžná norma, u které je předpoklad 

používání pouze s ČSN EN 206+A2 [15] a ČSN EN 13670 [11], nikoliv 

samostatně. Jedná se tedy o „předpis platný v místě použití“ podle 3.1.1.1.12 

ČSN EN 206+A2 [15]. 
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3.3.3 ČSN EN 13670 „Provádění betonových konstrukcí“ 

 Dodržováním této normy, která platí pro provádění betonových 

konstrukcí, získáme plánovanou úroveň spolehlivosti a použitelnosti po 

dobu jejich užívání. Proto, abychom mohli dosáhnout požadovaných cílů, je 

nutné, aby projekt byl souborem dokumentů a výkresů, které obsahují 

úplné informace požadované pro provádění stavby podle projektu, neboť 

norma nechává řadu bodů otevřených právě z důvodu jejich stanovení 

v prováděcí specifikaci. „Prováděcí specifikací“ označuje tato norma právě 

onen zmíněný soubor dokumentů. Norma uvádí společná ustanovení pro 

provádění monolitických betonových konstrukcí, ale také pro provádění 

betonových konstrukcí s použitím prefabrikovaných dílců. Jedná se zejména 

o ustanovení, které se týkají: 

▪ Požadované dokumentace (projektová specifikace, dokumentace 

skutečného provedení), 

▪ bednění a jeho podpěrné konstrukce, 

▪ procesu vyztužování, 

▪ betonování (doprava, ukládání ČB do bednění a jeho následné 

ošetřování), 

▪ provádění konstrukcí z prefabrikovaných dílců, 

▪ geometrické tolerance a kontrola jakosti při provádění betonových 

konstrukcí [6], [11]. 

3.3.4 ČSN EN 13791 „Posuzování pevnosti betonu v tlaku v 

konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích“ 

 Jedná se o stěžejní normu pro posuzování betonu zabudovaného 

v konstrukci. Popisuje nám dva postupy pro stanovení pevnosti v tlaku, 

kterými jsou: 
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▪ Odhad charakteristické pevnosti v tlaku v konstrukci ve zkušební 

oblasti a/nebo pevnosti na konkrétním místě (pro neznámý beton), 

▪ ověření pevnostní třídy betonu v tlaku dodávaného do konstrukce 

(nový beton), v případě vzniku pochybností. 

V obou případech umožňuje norma využít přímých (zkoušky vývrtů), ale 

i nepřímých metod, například ultrazvuk nebo velikost odrazu. Význam 

nedestruktivních metod je v posledních letech stále vyšší, avšak i tato norma 

ještě zachovává v primární roli jádrové vývrty. Současně také popisuje 

zásady a návody pro stanovení vztahů mezi výsledky z nepřímých metod 

a pevností v tlaku v konstrukci. Je nutné podotknout, že tato norma 

nepopisuje stanovení kvality betonu z hlediska jiných vlastností, než je 

pevnost. Pro stanovení jiných vlastnosti je nutné využít norem, které jsou 

k tomu určené [14].   

3.4 Vady a poruchy nových železobetonových konstrukcí  

 Nejprve je nutno si uvědomit, že vada a porucha není z hlediska 

významu totéž. Podle obecných definic je za vadu považován jakýkoliv 

nedostatek konstrukce nebo její části, který může být způsobený například 

nevhodným návrhem nebo nekvalitním provedením. Přítomnost vady může 

do jisté míry ovlivnit funkční způsobilost konstrukce a zároveň taková 

konstrukce nemá požadované nebo obvyklé vlastnosti. U železobetonových 

konstrukcí se často můžeme také setkat s rozdělením vad podle jejich 

závažnosti na: povrchové, vzhledové, konstrukční (statické) nebo funkční. 

Při jejich posuzování je nutný zodpovědný a pečlivý přístup. 

 Poruchou se rozumí částečná nebo zcela úplná ztráta požadované 

funkce, tvaru nebo vzhledu konstrukce či jakékoliv její části. Všeobecně také 

platí pravidlo, že vada způsobuje vznik poruchy. Ta se může projevit před, 
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ale i během provozu stavby v důsledku vady nebo jiných, zpravidla 

neočekávaných příčin (např. zemětřesení, náhlá změna zatížení, významná 

změna v okolí stavby). V případě výskytu poruchy je v první řadě nutné zjistit 

její příčinu a následně řešit vhodným způsobem projevy této vzniklé vady 

[17], [18].  

3.5 Kontrola kvality železobetonové konstrukce 

3.5.1 Kontrolní činnost během provádění 

Železobeton se díky svým vlastnostem stává důležitým stavebním 

materiálem. V současnosti se podílí u většiny staveb na vytváření nosných 

částí konstrukcí, kterým svými vlastnostmi zajistí vysokou únosnost, 

trvanlivost, ale také statickou bezpečnost. Jak bylo popsáno výše, k vytvoření 

požadované železobetonové konstrukce je potřeba uskutečnit řadu 

procesů, které na sebe plynule navazují. Každý z těchto procesů do jisté míry 

ovlivňuje výslednou kvalitu hotového díla. Je proto nutné vyžadovat velkou 

technologickou kázeň po celou dobu výstavby konstrukce. Ta se však 

neobejde bez důsledné kontroly kvality v průběhu výstavby. 

Jednotlivé kontroly kvality musí zajistit, aby železobetonová konstrukce 

byla realizována podle požadavků stanovených projektem a také podle 

ČSN EN 13670 [11].  Celkový rozsah a požadavky na kontrolní činnosti při 

provádění závisí na projektové specifikaci, která určuje kontrolní třídu 

železobetonové konstrukce. ČSN EN 13670 „Provádění betonových 

konstrukcí“ [11] stanovuje tři prováděcí třídy, s ohledem na požadovanou 

úroveň managementu kvality, která je založena na významnosti konstrukce 

a na ohodnocení provádění z hlediska její schopnosti plnit svoji funkci. 

Kontroly lze všeobecně rozdělit do tří skupin dle toho, ve které fázi 

výstavby se provádějí. Jedná se o vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.  



33 

Mezi vstupní kontroly řadíme zejména: 

▪ Kontrolu projektové dokumentace (PD) a jiných dokumentů, 

▪ kontrolu staveništní připravenosti  

∙ kontrola dokončení předcházejících prací, 

▪ přejímku materiálů 

∙ během každé přejímky se kontroluje zejména množství, druh a 

kvalita dle dodacího listu a shoda dle PD a objednávky, 

▪ kontrolu skladování materiálu, 

▪ kontrolu způsobilosti pracovníků a kontrolu strojů. 

Druhou skupinou kontrol jsou mezioperační kontroly, které probíhají, jak 

sám název napovídá, v průběhu činností jednotlivých pracovních operací 

a řadíme mezi ně zejména tyto kontroly:  

▪ Kontrolu klimatických podmínek, 

▪ kontrolu bednění 

∙ kontrola zejména geometrie, stability, těsnosti, čistoty, 

přípravy povrchu, umístění prostupů, 

▪ kontrolu uložení výztuže 

∙ kontrola zejména uložení dle PD, požadovaného krytí výztuže, 

zajištění proti posunutí a její čistota, 

▪ kontrolu betonové směsi 

∙ kontrola zejména betonové směsi před ukládáním, ukládání 

betonové směsi, hutnění betonové směsi, ošetřování 

čerstvého betonu. 

Poslední skupina kontrol je označována jako výstupní a zde řadíme zejména: 

▪ Kontrolu svislosti stěn a sloupů, 

▪ kontrolu rovinnosti stropů, 

▪ kontrolu pevnosti betonu po uplynutí 28 dnů, 
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▪ kontrolu ucelenosti konstrukce v souladu s PD, 

▪ kontrolu povrchu betonu zejména u požadavků na pohledové betony, 

▪ kontrolu geometrické přesnosti v souladu s PD. 

Veškeré kontroly a zkoušky, které jsou nutné v procesu přípravy 

a realizace stavby vykonávat, jsou přehledně uvedeny v tzv. kontrolním 

a zkušebním plánu, který je mimo jiné součástí plánu kvality. Plán kvality lze 

definovat jako dokument, který specifikuje jaké postupy a zdroje je nutné 

použít při konkrétním procesu [9], [11], [19]. 

3.5.2 Kontrolní a zkušební plán 

Kontrolní a zkušební plán (KZP) je poměrně důležitým dokumentem, 

který by měl být zpracován pro každou stavbu zvlášť. Bývá zpracováván 

v rámci samotné výrobní přípravy, ale můžeme se také setkat s požadavkem 

investora na dřívější zpracování KZP pro výběrové řízení nebo pro jeho 

zapracování do smlouvy o dílo. Podkladem pro vytvoření KZP bývají 

zejména: příslušné platné technické normy, technologické postupy, 

technické a kvalitativní podmínky a v neposlední řadě i projektová 

dokumentace. Samotná příprava plánu bývá časově náročná, avšak existuje 

i řada programů, které tuto práci usnadňují. Běžně se také můžeme setkat 

s tím, že si velké stavební společnosti vytvářejí své databáze s vlastními KZP, 

které následně využívají pro různé stavby. Menší stavební firmy pak naopak 

mnohdy nemají prostředky pro přístup k databázím, programům nebo 

veškerým normám a mnohdy je kvalita těchto KZP nedostačující. 

ČSN EN 13670 [11] umožňuje vytvoření plánu ve formě přehledné tabulky 

s jednotlivými odkazy na kontrolní postupy a kontrolní pokyny, které uvádějí 

podrobnosti inspekce, monitorování a zkoušení. Zároveň norma stanovuje 

povinnost pro každý bod kontroly definovat: 
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▪ Požadavky, 

▪ odkazy na normy a na příslušnou prováděcí specifikaci, 

▪ metodu inspekce, monitorování, nebo zkoušení, 

▪ definice kontrolovaného úseku, 

▪ četnost inspekce, monitorování nebo zkoušení, 

▪ přejímací kritéria, 

▪ dokumentaci, 

▪ odpovědného inspektora, 

▪ případně zahrnutí dalších částí k inspekci. 

V posledních letech můžeme sledovat, jak rostou požadavky na 

výslednou kvalitu budovaného díla ze stran investorů. A tak jsou běžné 

součástí smluv o dílo také přílohy, které například jasně stanovují, jaké 

kontroly a zkoušky investor bude vyžadovat po zhotoviteli. Tímto krokem si 

investor do jisté míry může zajistit požadovanou kvalitu, a to zejména tím, 

že zhotovitele přinutí k řádnému a průběžnému plnění schválených KZP [9], 

[11], [19]. 

3.6 Diagnostika nových železobetonových konstrukcí 

3.6.1 Účel využití diagnostických metod a jejich rozdělení 

Všeobecně je diagnostika souborem činností, které jsou vykonávány za 

účelem spolehlivé a účinné kontroly tvaru, kvality a rozmístění materiálu 

v nových, ale také starších konstrukcí. Pro diagnostiku železobetonových 

konstrukcí existuje mnoho důvodů. U nových konstrukcí můžou být 

důvodem vzniklé pochybnosti o kvalitě provedení díla. U starších konstrukcí 

pak pro diagnostiku existuje celá řada důvodů jako například vážné poruchy 

(např. trhliny), zjištění reálného stavu konstrukce pro její následné využití, 

nebo také pravidelné kontroly a údržby stanové v projektové dokumentaci. 
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Obecný postup pro získání vlastností železobetonových konstrukcí je 

vždy nutné pro danou konstrukci upravit. Každá monolitická konstrukce má 

svá specifika, ale také při každé diagnostice může být cílem získání jiných 

vlastností. Celkový rozsah diagnostiky je určený objednatelem, nebo 

statikem, a její návrh závisí jednak na typu konstrukce, míře poškození, 

způsobu užívání, ale také především na sledovaných vlastnostech. Vhodně 

zvolené diagnostické metody vedou k optimálnímu zhodnocení konstrukce. 

Každé diagnostice, ať se jedná o diagnostiku velkého či malého rozsahu, je 

nutno věnovat dostatečnou pozornost, neboť je potřeba získat dostatek 

údajů o příčině vzniku vad a poruch konstrukce, ale také o její životnosti. 

Můžeme se však také například setkat s požadavkem na určení, zda 

konstrukce dokáže přenášet určité zatížení a zda je bezpečná. 

U nových železobetonových konstrukcí se diagnostikou zaměřujeme 

na ověření, zda kvalita díla odpovídá předepsaným požadavkům, nebo zda 

vady vzniklé v průběhu realizace mohou ovlivnit stabilitu, únosnost či 

životnost konstrukce. Při diagnostice je následně důležitý výběr vhodné 

metody, díky které budeme schopni získat dostatek informací 

o požadovaných vlastnostech konstrukce, samotného betonu, ocelových 

výztužích nebo o přítomných vadách a poruchách. Mezi vlastnosti betonu, 

které jsou při diagnostice nejčastěji zjišťovány, řadíme: 

▪ Pevnost betonu, 

▪ stejnorodost betonu, 

▪ modul pružnosti betonu, 

▪ objemovou hmotnost, 

▪ mrazuvzdornost, vodotěsnost, 

▪ vlhkost, 

▪ chemické vlastnosti betonu, 
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▪ vlastnosti povrchových vrstev betonu. 

U ocelových výztuží získáváme zejména vlastnosti: 

▪ Druh, 

▪ množství a poloha, krytí výztuže, 

▪ koroze výztuže. 

Pokud bychom chtěli diagnostikou získat vlastnosti konstrukce, pak by se 

jednalo o: 

▪ Únosnost a ohybovou tuhost při statickém zatížení, 

▪ případnou vodotěsnost a mrazuvzdornost. 

V případě vad a poruch by byla zájmová jejich přítomnost a jejich rozsah.  

Pro každou sledovanou vlastnost je vhodný jiný druh metody zkoušení. Tyto 

zkušební metody lze rozdělit podle několika kritérií. Základním dělením je 

dělení, podle míry poškození zkoumané konstrukce, na metody: 

▪ Nedestruktivní, 

▪ semidestruktivní, 

▪ destruktivní. 

Avšak novější předpisy stanovují také dělení podle toho, zda jsou pomocí 

dané metody získány přímo požadované vlastnosti, nebo je pro jejích získání 

nutné použít vhodný vztah. Metody poté rozlišujeme na metody přímé 

a nepřímé. Například stanovení pevnosti betonu v tlaku na vývrtech je 

metoda přímá. Kdežto stanovení pevnosti betonu pomocí metody 

tvrdoměrné je metodou nepřímou. Při diagnostice nových 

železobetonových konstrukcí bude kladen důraz na maximální možné 

využití nedestruktivních metod, případně semidestruktivních, tak, abychom 

novou konstrukci poškodili v co nejmenším rozsahu. Proto bude 
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v následujících kapitolách věnována větší pozornost právě nedestruktivním 

a semidestruktivním metodám [20], [21], [22]. 

3.6.2 Nedestruktivní metody 

Samotný název vypovídá o charakteru těchto zkoušek. Při jejich aplikaci 

nedochází k poškození zkoumané konstrukce. Pouze v některých případech 

může dojít k povrchovému narušení konstrukce (obroušením, vrypem nebo 

vtiskem). Dříve se v běžné praxi tyto metody tak často nevyužívaly, a to 

zejména kvůli chybějícím kalibračním vztahům mezi výstupem zkoušky 

a požadovanou vlastností. V dnešní době nám moderní technologie 

umožnují, poměrně rychle, přesně a bez větší námahy, zjistit dostatek 

informací o konstrukci. Tyto metody nám nejen umožnují systematické 

plošné vyšetřování vlastností stavebních materiálů, ale také možnost 

opakovaného měření na stejných vzorkách.  

Jednotlivé nedestruktivní metody lze rozdělit podle toho, na jakém 

fyzikálním principu jsou založeny: 

▪ Tvrdoměrné metody – odrazové, vrypové a vtiskové, 

▪ elektrodynamické metody – ultrazvukové, rezonanční, fázové 

rychlosti a jiné, 

▪ elektromagnetické metody – sondy, mikrovlnné, indukčnostní, 

▪ elektrické metody – odporové, kapacitní, polovodičové, 

▪ radiační metody – radiografické, radiometrické a měření radonu. 

Druhým způsobem dělení je podle měřené veličiny, kterou můžeme získat 

pomocí různých fyzikálních principů. Takovým příkladem může být metoda 

tenzometrická (mechanické, optické, odporové, strunové a jiné) nebo také 

trvanlivostní zkoušky [21], [22]. 
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3.6.3 Semidestruktivní metody 

Pokud je nutné pro získání potřebných informací o konstrukci zvolit 

zkoušku, která je řazena mezi semidestruktivní, dojde při jejím provádění 

k částečnému poškození konstrukce právě v místě zkoušení. Z toho důvodu 

je výběr zkušebního místa poměrně důležitý, neboť toto poškození nesmí 

ovlivnit únosnost nebo stabilitu konstrukce. Vždy je také zapotřebí následně 

takto poškozené místo uvést do původního stavu. Semidestruktivní zkoušky 

jsou v mnoha případech voleny jako doplňkové zkoušky k metodám 

nedestruktivním, právě pro jejích ověření nebo upřesnění. Mezi 

semidestruktivní zkoušky řadíme: 

▪ Jádrové vývrty: 

∙ určené pro získání pevnosti betonu v tlaku, 

∙ určené pro stanovení míry karbonatace betonu, 

∙ určené pro vylamovací zkoušku, 

∙ určené pro zjištění propustnosti kapalin a plynů. 

▪ Odtrhové zkoušky: 

∙ určené pro získání soudržnosti povrchové vrstvy. 

▪ Další metody: 

∙ brusné nebo vrtné metody ke stanovení pevnosti betonu, 

∙ vstřelovací metoda [21], [22]. 

3.6.4 Destruktivní metody 

Principem těchto metod je provedení zkoušky, dokud nedojde 

k úplnému poškození zkoumané konstrukce nebo její části. Mezi 

destruktivní metody můžeme zařadit například zatěžovací zkoušky, při 

kterých je cílem překročení meze únosnosti. Všeobecně jsou tyto metody 

rozděleny na pevnostní, pružnostní a trvanlivostní. Destruktivní metody jsou 
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hojně využívány na modelech, díky kterým jsme schopni získat reálné 

chování a vlastnosti konstrukce [21], [22]. 

3.7 Vybrané metody pro zkoušení betonu 

3.7.1 Nejčastěji ověřované vlastnosti betonu 

 Pro diagnostiku a hodnocení betonových konstrukcí je výchozím 

bodem skutečný stav použitého betonu v konstrukci. Při diagnostice je tedy 

nutné vyšetřit veškeré faktory, které mohou ovlivnit celkový stav a únosnost 

konstrukce. U betonu je nejdůležitější vlastností jeho pevnost v tlaku, 

nicméně jsou zde také další důležité vlastnosti, jako například korozní 

napadení betonu, hloubka karbonatace, vlhkost betonu, tloušťka krycí 

vrstvy výztuže, pevnost povrchových vrstev betonu, výskyt vad, poruch 

a dutin. Výběr metody je poměrně důležitý, neboť každá metoda je vhodná 

ke zjišťování jiné vlastnosti betonu. Současně je také nutno dodržovat platné 

normy pro jednotlivé druhy diagnostických metod [22]. 

3.7.2 Vizuální defektoskopická metoda 

Jedná se o základní diagnostickou metodu, která je bohužel stále více 

podceňovaná a opomíjená. Využitím této metody nezískáme jasné 

charakteristické vlastnosti dané konstrukce. Může nám však poskytnout 

prvotní obraz o stavu konstrukce, včetně jeho případných vad a poruch, jako 

například narušení povrchových vrstev, výskyt barevně odlišných míst nebo 

přítomnost trhlin. U vyztužených konstrukcí se pozoruje výskyt obnažené 

výztuže a její případná koroze. Spolu s vizuální metodou bývá také často 

prováděno akustické trasování, které dokáže jednoduše odhalit 

podpovrchové dutiny v konstrukci. Tato metoda je základním prvkem pro 

předběžný stavebně-technický průzkum. Při vizuální kontrole se běžně 
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využívá osvětlovací technika, měřidla různých přesností, zvětšovací sklíčka 

nebo také endoskopy pro kontrolu nepřístupných míst. V případě kontroly 

geometrie je možné využít vodováhy, olovnice, sklonoměry a jiné další 

přístroje [23], [24]. 

3.7.3 Tvrdoměrná odrazová metoda 

Tvrdoměrná metoda pro svoji jednoduchost a rychlost patří mezi 

nejpoužívanější nedestruktivní metody ve stavebnictví. Díky této metodě lze 

na základě získané hodnoty tvrdosti stanovit příslušnou pevnost betonu 

pomocí existujících tzv. kalibračních vztahů. Existuje celá řada tvrdoměrných 

zkoušek, ale pro zkoušení betonu je nejvhodnější odrazová metoda. Ta je 

založena na pružném odrazu tělesa padajícího z dané výšky nebo vrženého 

jistou energií od povrchu zkoušeného materiálu.  Pro betonové konstrukce 

se využívají Schmidtovy tvrdoměry. Volba typu tvrdoměru je závislá na 

 

Obr. 3: Princip zjištění podpovrchových dutin akustickým trasováním [25] 
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tloušťce betonu a jeho předpokládané pevnosti. Jednotlivé tvrdoměry se dělí 

podle vyvozené energie. V praxi se nejčastěji potkáváme s typem N, který je 

určen pro betony s tloušťkou od 10 cm a pevností v rozmezí 10-60 MPa.  

Základní části Schmidtova tvrdoměru typu N, L a M (viz obrázek 4) jsou: 

beran, razník, pružiny, pouzdro, jezdec a stupnice. 

Princip je však pro všechny typy tvrdoměrů stejný a výsledkem je hodnota 

velikosti odrazu, která je zaznamenána odrazem berana od razníku na 

stupnici. Pomocí velikosti je stanovena tvrdost a následně určena pevnost 

betonu, která však má charakter nezaručené pevnosti. Pro upřesnění 

výsledků je vhodné tuto metodu kombinovat s jádrovými vývrty. Při výběru 

této metody je nutné pamatovat na její jisté omezení a množství faktorů 

ovlivňující její výsledky. Jednou z hlavních nevýhod je zkoušení povrchové 

vrstvy betonu. U masivních konstrukcí se může stát, že v hloubce může mít 

beton jinou pevnost než jeho povrchová vrstva. Díky tomu získané výsledky 

nebudou objektivní [27], [28]. 

 

Obr. 4: Schéma Schmidtova tvrdoměru [26] 
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3.7.4 Ultrazvuková impulzová metoda 

 Tato metoda je řazena mezi elektrodynamické nedestruktivní metody 

a v současné době patří k nejdůležitějším metodám pro zkoušení betonu 

v konstrukcích. Metoda je založena na sledování šíření mechanického vlnění 

s frekvencí vyšší, než je 20 kHz, které je opakovaně vysíláno do zkoumané 

konstrukce. Ve stavebnictví se využívají sondy, které mají pracovní kmitočet 

v rozsahu 20 kHz až 150 kHz. Využití vyšších frekvencí vede ke zvýšené 

rozlišovací schopnosti, ale oproti tomu je vlnění mnohem výrazněji 

zeslabováno při průchodu konstrukcí. To, jaká je použitá sonda při měření 

ovlivňuje nejen délka měřící základny, ale také řada dalších faktorů. 

Ultrazvukovou metodu je možné rozdělit na metodu průchodovou 

a odrazovou.  

V případě použití průchodové metody je u zkoumané konstrukce 

zjišťována rychlost šíření ultrazvukového vlnění daným prostředím. Při 

měření jsou většinou využívány dvě sondy, kdy jedna slouží jako budič 

a druhá jako přijímač vlnění. Tento způsob nám poskytuje jednak fyzikálně-

mechanické vlastnosti materiálu, tak i případné defekty a vady. Obecně platí, 

čím je materiál kvalitnější a homogenní, pak je rychlost šíření vlnění vyšší 

a naopak. Nevýhodou této metody je nutnost přístupu ke konstrukci z obou 

stran při přímém prozvučení, které je nejpřesnější a nejpoužívanější. Je však 

také možné využít měření na dvou přiléhajících stranách. Takové měření je 

označováno jako polopřímé. Polopřímým prozvučením lze označit také 

měření na protějších stranách, avšak ne přímo proti sobě.  Posledním 

možným způsobem je prozvučení nepřímé, které provádíme na stejné 

straně. Příkladem běžně používaného přístroje pro průchodovou metodu 

může být například Pundit PL-200 od firmy Proceq. 
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Stále vyhledávanější je metoda pulzního echa (ultrazvuková odrazová 

metoda). Při jejím použití získáme stejné vlastnosti zkoumané konstrukce 

jako při použití průchodové metody. Přednostně je však metoda využívána 

pro určení tloušťky konstrukce, zjištění rozhraní a jeho polohy, měření 

útlumu a rychlosti šíření ultrazvukového vlnění. Rozhraní může být 

způsobeno tloušťkou zkoumané konstrukce, její vrstevnatostí, vzniklými 

delaminacemi, trhlinami nebo uměle vloženými předměty. Zároveň je tato 

metoda schopna registrovat výztuž, i když k tomu není primárně určena. 

Princip této metody je stejný jako u metody průchodové, pouze je zde 

zaznamenáváno odražené vlnění tzv. echo, nikoliv procházející vlnění. Při 

měření může být využit jeden ze dvou způsobů měření, který se liší počtem 

použitých sond a jejich funkcí. V případě využití pouze jedné sondy bude 

tato sonda pracovat v režimu vysílač-přijímač. Pokud bychom však zvolili dvě 

sondy, bude jedna zastávat funkci vysílače a druhá přijímače. Volba počtu 

 

Obr. 5: Pundit PL-200 [29] 
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sond závisí zejména na tloušťce zkoumané konstrukce. Nejčastější využití 

tato metoda nachází u konstrukcí, které jsou přístupné pouze z jedné strany, 

například mostní opěry, stropní konstrukce, ostění tunelů nebo opěrné zdi. 

V praxi se můžeme setkat například s měřícím přístrojem Pundit 250 Array, 

jehož sondy pracují v režimu vysílač-přijímač, taktéž od firmy Proceq [22], 

[28]. 

3.7.5 Fenolftaleinová zkouška 

 Použitím této zkoušky se orientačně stanovuje hloubka karbonatace 

betonu. Karbonatace je proces, při kterém reakcí s atmosférickým oxidem 

uhličitým (CO2) dochází v původním zásaditém betonu k úbytku 

hydroxidových iontů a tvorbě uhličitanů, což vede ke snižování pH. Nejprve 

k dochází neutralizaci na povrchu betonu, avšak časem se oxid uhličitý 

dostává i do betonu a proces karbonatace tak postupuje do hloubky. Čerstvý 

 

Obr. 6: Pundit 250 Array 



46 

beton je poměrně silně zásaditý s pH větším než 12. Samotná karbonatace 

betonu nemá zásadní vliv na změnu jeho vlastností. Snížení pH betonu pod 

hodnotu 9,5 může vést ke korozi betonářské výztuže. 

 Ke stanovení hloubky karbonatace se využívá jednoduchá 

fenolftaleinová zkouška. Na očištěný povrch betonu se aplikuje 1% roztok 

fenolftaleinu. Místa, která se následně zbarví červenofialovou barvou mají 

hodnotu pH větší než 9,5 a výztuž v této hloubce je chráněna proti korozi. 

Pokud by však beton zůstal po aplikaci beze změny, jeho pH by odpovídalo 

hodnotě menší než 9,5 a výztuž by byla ohrožena korozí vlivem vlhkosti. 

Samotná zkouška je nedestruktivní, avšak je většinou prováděna na 

jádrových vývrtech, popřípadě na jinak destruktivně odkrytých částech 

konstrukce. Samotná hloubka zasažení karbonatace vyjadřuje vzdálenost 

od vnějšího líce povrchu betonu až k okraji zabarvené části. Jelikož ve většině 

případů není rozhraní mezi nezabarvenou a zabarvenou částí přímé, zjišťuje 

se průměrná hloubka karbonatace a také hloubka maximální. Princip 

správného měření je ukázán na obrázku 7 [22], [25]. 

 

Obr. 7: Měření hloubky zasažení karbonatací [25] 
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3.7.6 Metoda jádrových vývrtů 

 Metoda jádrových vývrtů je semidestruktivní metoda, při niž jsou ze 

zkoumané konstrukce odebírány jádrové vývrty. Vývrty jsou prováděny 

pomocí vrtačky se speciálním nástavcem, který je nazýván korunka. Jedná 

se o dutý válec, který je na své spodní straně opatřen tvrdokovovými nebo 

diamantovými břity. Korunky jsou vyráběny v různých délkách i průměrech. 

Pro beton jsou běžně používané průměry od 25 do 150 mm. Při samotném 

provádění je vrtačka uchycena v držáku, který umožňuje svislé, vodorovné 

nebo šikmé vrtání. Břity jsou při vrtání většinou ochlazovány vodou. 

Následně se po vyvrtání do potřebné hloubky jádrový vývrt opatrně vylomí, 

je zdokumentován a popsán. Před samotným zkoušením v laboratoři je 

potřeba vývrt upravit do požadovaných rozměrů. 

 

Obr. 8: Fenolftaleinová zkouška [25] 
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 Jádrové vývrty větších průměrů slouží především pro stanovení 

pevnosti betonu v tlaku. Můžou být na nich však stanovovány i jiné vlastnosti 

jako například objemová hmotnost, modul pružnosti, hloubka karbonatace, 

obsah chloridových iontů nebo se také v některých případech na nich 

stanovuje rychlost šíření UZ vlnění. Vývrty menších průměrů jsou poté 

prováděny za účelem stanovení propustnosti betonu pro kapaliny a plyny 

nebo zjištění hloubky karbonatace. 

Výhodou jádrových vývrtů je poměrně přesné určení pevnosti betonu, 

ale také možné ověření řady dalších jeho vlastností. V mnoha případech tato 

metoda slouží jako ověřovací pro nedestruktivní metody. Hlavní nevýhodou 

jádrových vývrtů je poškození konstrukce, které vzniká při odebírání vzorků. 

Z toho důvodu je nutné pečlivě volit místo zkoušení. Vývrty by měly být 

přednostně odebírány v tlačené, minimálně namáhané oblasti konstrukce 

a také v oblasti s minimálním výskytem výztuže [22]. 

 

Obr. 9: Provádění jádrového vrtání [30] 
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3.7.7 Odtrhové zkoušky 

 U betonových konstrukcí se pomocí odtrhových zkoušek zjišťují 

tahové pevnosti povrchových, ale i podpovrchových vrstev betonu. Předem 

zvolené zkušební místo, jehož velikost se odvíjí podle zvoleného terče, se 

navrtá jádrovou vrtačkou do potřebné hloubky. Následně se na takto 

naznačený vývrt nalepí pomocí kvalitního epoxidového lepidla terče. Tyto 

terče, jež slouží pro uchycení trhacího zařízení mohou být průměru až 

150 mm a jsou vyrobeny z oceli nebo slitiny lehkých kovů. Po zatvrdnutí 

lepidla se pomocí trhačky provede zkouška v osovém tahu.  

 Mezi odtrhové zkoušky můžeme také zařadit vytrhávací zkoušku. 

Během této zkoušky je vytrhávána předem zabetonovaná kotva, popřípadě 

hmoždinka, která se nejprve utáhne a následně vytrhne. Výsledky, jimiž jsou 

tahové pevnosti, lze pomocí zpracovaných kalibračních vztahů převést 

například na krychelnou pevnost na svislé ose [22].  

 

Obr. 10: Provádění zkoušky pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu [31] 
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3.8 Vybrané metody pro zkoušení výztuže 

3.8.1 Nejčastěji ověřované vlastnosti vyztužení 

Velice důležitou roli při diagnostice železobetonové konstrukce hraje 

také určení polohy výztuže, popřípadě jejího průměru. U nových konstrukcí 

se provádí zejména za účelem ověření, zda je vyztužení konstrukce 

provedeno v souladu s projektovou dokumentací. Dalšími důvody může být 

také lokace výztuže pro minimalizování jejího poškození či přerušení při 

odběrech jádrových vývrtů. V současnosti existuje řada metod, které 

s minimálním poškozením dokáží dosáhnout cíle s poměrně velkou 

přesností. Každá z nich má však své přednosti i nedostatky [32]. 

3.8.2 Sekaná sonda 

Tato metoda patří do skupiny semidestruktivních zkoušek, která 

nevyžaduje žádné speciální vybavení. Za pomoci například příklepového 

kladiva se na určeném místě mechanicky obnaží betonářská výztuž. Díky 

tomu lze snadno a rychle určit profil a druh výztuže, hloubku krytí nebo 

případnou korozi. Zároveň je možné provést fenolftaleinovou zkoušku 

stejně jako u jádrových vývrtů. Právě pro svoji jednoduchost stále patří mezi 

nejpoužívanější zkušební metody. Výztuž by se měla obnažovat zpravidla 

v místech s tahovým namáháním, kde normálová napětí přenáší právě 

výztuž, z důvodu minimalizování negativního vlivu odstraněné krycí vrstvy 

betonu. Tato metoda s sebou také nese riziko vystavení výztuže přímému 

působení vzduchu a vlhkosti v případě, že po dokončení prohlídky nebude 

toto místo vhodným a řádným způsobem zapraveno. Použití této metody je 

výhodné pro jednoduché případy vyztužení. U složitěji vyztužených případů 

se může stát, že nejsou zjištěny výztuže, které jsou uloženy hlouběji. 
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Uplatnění sekaná sonda nachází také jako upřesňující metoda při použití 

nedestruktivních metod určených pro hledání výztuže [32]. 

3.8.3 Elektromagnetický indikátor 

 Metoda elektromagnetických indikátorů je ve světě známá spíše pod 

názvem „Eddy Current Testing“, neboli ECT. Dříve byla tato metoda hojně 

využívána ve strojírenském a leteckém průmyslu k ověřování kvality 

a stanovení vnitřní struktury průmyslových součástí vyrobených z elektricky 

vodivých materiálů. Později také našla metoda uplatnění ve stavebnictví 

zejména k lokaci výztuže uvnitř konstrukcí. Tato metoda je založena na 

principu elektromagnetického vlnění nebo vířivých proudů. S její pomocí lze 

jednoduše a rychle ověřit množství, polohu a krycí vrstvu výztuže dané 

konstrukce. Některé moderní přístroje jsou vybaveny průměrovou sondou, 

díky které dokáží zjistit také i průměr výztuže. Naopak metoda není schopná 

 

Obr. 11: Sekaná sonda [31] 
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nalézt druhou vrstvu výztuže ve stejném směru ve dvou či více vrstvách nad 

sebou, rozpoznat výztuže blízko sebe, nalézt výztuže mimo dosah přístroje, 

určit druh výztuže nebo zjistit míru koroze či její stav.  Ačkoliv se může zdát, 

že má metoda velkou řadu omezení, pro svůj čistě nedestruktivní charakter 

patří k hojně používané metodě. Při požadavku na přesnější určení 

vyztužení zkoumané konstrukce je možné využít například radiografickou 

metodu. 

Všeobecně jsou vyhledávače kovů založeny na elektromagnetickém 

principu. Konstrukce vyhledávačů se skládá ze sondy a z elektronických 

obvodů, jež generují a přijímají signál. Samotná sonda má jednu či více cívek, 

které vytvářejí proměnné primární magnetické pole pronikající k hledanému 

kovovému cíli. Následně je toto primární magnetické pole deformováno 

hledaným cílem, a přitom je vytvořeno sekundární pole, které je přijímáno 

a následně zpracováno elektronickými obvody cívky uvnitř sondy. Přístroje, 

které využívají magnetické vlastnosti hledaného cíle vyhodnocují změnu 

magnetického odporu magnetického obvodu. Nevýhodou těchto přístrojů 

je možné ovlivnění měření samotnými vlastnostmi jádra vyhledávací cívky, 

teplotou nebo cizím magnetickým polem v okolí. Modernější přístroje již 

využívají pulsně-indukční technologii, která nemá magnetické jádro, a tak 

měření nejsou ovlivněna výše uvedenými vlivy. V praxi jsou běžně využívány 

například přístroje z řady Profometer od společnosti Proceq, jež využívají 

pulsně-indukční technologii [21], [22]. 
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3.8.4 Radiografická metoda 

Nedestruktivní metoda určená především pro přesné určení polohy, 

typu, krytí a také množství výztuže. Zároveň je metoda schopna určit výztuž 

i ve více vrstvách, a proto je využívána u složitěji vyztužených částí, nebo částí 

konstrukcí, které mají velkou krycí vrstvu výztuže. Radiografická metoda 

využívá ionizující záření, kterým může být rentgenové záření nebo záření 

gama. Při zkoušení je využívána schopnost ionizujícího záření procházet 

daným prostředím, kterým je zároveň zeslabováno. Míra zeslabení je poté 

závislá na hustotě toku záření, energii záření, objemové hmotnosti a tloušťce 

materiálu. Všeobecně tedy platí, že záření je ocelovou výztuží zeslabováno 

více než betonem. Tato míra zeslabení se zachycuje nejčastěji na 

radiografický film, popřípadě na elektronické záznamové zařízení (například 

na tzv. paměťovou fólii). Po jeho vyvolání nám zobrazuje vnitřní strukturu 

prozářeného místa. U železobetonu se poté zaznamenaná výztuž projeví 

 

Obr. 12: Profometer 650 AI [33] 
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světlejšími místy nižšího zčernání. Jako běžný zářič je volen radioaktivní 

kobalt Co-60, jenž je schopný prozářit železobetonovou konstrukci 

o tloušťce až 50 cm. Příklad radiografického záznamu vyztuženého betonu 

je znázorněn na obr. 13, kde je jasně viditelné rozmístění jednotlivých výztuží 

spolu s olověnými značkami umístěnými na povrchu konstrukce pro 

snadnější následné vyhodnocení. 

V případě stereometrického prozařování, při němž je prvek prozařován ze 

dvou nebo více různých ohnisek, lze následně získat zcela přesně i průměr 

výztuže. Dokonce v některých případech i tvar povrchové úpravy a tím i třídu 

oceli. 

 Radiografie je přesná metoda, díky které lze zcela nedestruktivní 

cestou získat polohu i průměr všech výztuží nacházejících se uvnitř 

konstrukce. Na druhou stranu je to poměrně složitá a časově náročná 

metoda, při které je nutné striktně dodržovat bezpečnostní opatření chránící 

 

Obr. 13: Radiografický snímek [35] 



55 

před škodlivým záření. Právě díky stále se zpřísňujícím bezpečnostním 

předpisům je v současnosti radiografie železobetonových konstrukcí 

v České republice nedostupná [22], [25], [34]. 

3.8.5 Georadar 

Georadar taktéž označovaný jako GPR (Ground Penetrating Radar) je 

nedestruktivní metoda, která využívá principu vysílání vysokofrekvenčních 

elektromagnetických pulzů a zaznamenávání jejich odrazů. Frekvence 

těchto pulzů se pohybují v rozmezí stovek MHz až jednotek GHz a jejich 

volba ovlivňuje hloubkový dosah a rozlišovací schopnost. Je dáno, že vyšší 

frekvence umožní lepší rozlišovací schopnost, ale nižší hloubkový dosah. 

Původně byla metoda georadaru vyvinutá pro geologické aplikace. Běžně se 

také kromě lokace nehomogenit v zemním prostředí (archeologické 

průzkumy, nalezení polohy potrubí a jiné) využívá tato metoda také k lokaci 

dutin za stěnami a ostěním tunelů, chodeb nebo stok. Za průlom, který 

znamenal větší uplatnění této metody ve stavebním průmyslu, lze považovat 

zavedení nových typů měřících sond, které jsou svojí pracovní frekvencí 

spolu s přiloženým softwarem přímo určeny pro diagnostiku železobetonu. 

Jedním z představitelů těchto nových měřících přístrojů je například přístroj 

PS 1000 od firmy Hilti. Do té doby byly měřící přístroje komplikované 

se zdlouhavým měřením a vyhodnocování výsledků vyžadovalo velkou 

odbornost. 

Přístroje se skládají z vysílací antény, která generuje pulz šířící se 

zkoumaným prostředím a přijímače snímající v daném časovém okně pulzní 

odezvu. K odrazu dochází na jakémkoliv rozhraní změny 

elektromagnetických vlastností prostředí srovnatelných s vlnovou délkou 

signálu. Přístroje jsou schopny stanovit polohu výztuže, popřípadě jiných 
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předmětů do hloubky 300 mm ve dvou režimech měření. Měření je tedy 

možné provádět v liniovém či plošném režimu. Výsledkem jsou poté liniové, 

plošné nebo také 3D zobrazení polohy zaznamenaných předmětů. Mezi 

výhody této metody lze řadit zejména její poměrně velkou přesnost, 

možnost lokace předmětu ve více řadách nad sebou, okamžité vyhodnocení 

měření a snadnou obsluhu. Jednou z hlavních nevýhod je neschopnost určit 

průměr zaznamenané výztuže, a proto je za tímto účelem nutné tuto 

metodu kombinovat s jinou metodou vhodnou ke stanovení průměru 

výztuže.  

Je však nutné si také uvědomit, že přesnost hloubkového měření 

záleží na relativní permitivitě betonu, která charakterizuje schopnost betonu 

zesilovat elektrické pole. Velikost permitivity ovlivňuje rychlost šíření a útlum 

elektromagnetického vlnění v daném prostředí a je závislá na vlastnostech 

daného materiálu. Získává se jako podíl permitivity daného materiálu 

a permitivity vakua [21], [25], [32]. 

 

Obr. 14: Hilti PS 1000 [35] 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

 Praktická část diplomové práce je rozdělena do třech hlavních kapitol 

zaměřených na kontrolu a ověření kvality provedení nových 

železobetonových konstrukcí. 

První kapitola vznikla díky příležitosti být součástí týmu, který vedl 

výstavbu nového bytového a komerčního komplexu. Jednalo se o poměrně 

rozsáhlý komplex, jehož konstrukční systém byl kombinací 

železobetonových monolitických stěn a sloupů. To umožnilo provádět 

průběžnou kontrolu, která mohla odhalit nedostatky a chyby vznikající 

během jednotlivých procesů, které jsou součástí provádění železobetonové 

konstrukce. I přes průběžně prováděnou kontrolu, vznikly na konstrukci 

vady pramenící z nedostatků a chyb, jež nebyly odhaleny. Právě pak těmto 

vadám a poruchám je věnována první kapitola, kde jsou podrobně popsány 

a znázorněny ty, které se na stavbě vyskytovaly nejčastěji. 

 Na první pohled by se mohlo zdát, že vady, kterým bude věnována 

první kapitola se týkají především rozsáhlých staveb. U nich právě spojení 

velkých objemů prací, tlaku na dodržení daných termínů spolu 

s nedostatečnou kontrolou může vést ke vzniku konstrukcí, jejichž kvalita 

neodpovídá zadání. Opak je pravdou. I stavby malých rozměrů se mohou 

potýkat s těmito problémy. Zejména pak, pokud investor vloží veškerou 

důvěru do prováděcí firmy, od které lze očekávat zodpovědný přístup 

a kvalitně odvedenou práci. Zbylé dvě kapitoly budou prezentovat dvě 

rozdílné stavby, u kterých bylo nutné provést kontrolu kvality jejich dílčích 

částí, neboť prováděcí firmy svým přístupem nezajistily požadovanou 

kvalitu. Při ověřování byl kladen důraz na maximální využití NDT metod. 

První stavba představuje nově vybudovanou útulnu, která je součástí ranče 

nedaleko Brna. U ní došlo po vybetonování a následném odbednění 
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nosných částí konstrukce k závažným pochybnostem o výsledné kvalitě, 

které vyplývaly z vizuální prohlídky. Druhou stavbou jsou základové 

konstrukce v areálu letního kina, kde kontrola odhalila v průběhu jejich 

betonování řadu nedostatků. Ty spolu s následnou vizuální kontrolou po 

odbednění vyvolaly také pochybnosti o jejich kvalitě. Je tedy nesmírně 

důležité provádět průběžnou kontrolu u všech staveb, ať se jedná o stavby 

velkého či malého rozsahu. Jen tímto krokem jsme si schopni pojistit 

vytvoření díla v námi požadované kvalitě. 

4.1  Typické vady nových železobetonových konstrukcí 

4.1.1 Konstrukční řešení komplexu a kontrolní činnost 

 Jak již bylo zmíněno výše, možnost podílení se na výstavbě poměrně 

rozsáhlého komplexu bytových a kancelářských prostor umožnila mimo jiné 

také sledovat reálný proces celé výstavby. Z hlediska konstrukčního řešení 

byly pro tuto stavbu zvoleny dva typy konstrukčních systémů, neboť jejich 

volba má reflektovat především prostorové řešení objektu a jeho účel 

využití. Konstrukční systém v podobě kombinace stěn a sloupů byl zvolen 

u objektu jehož vnitřní prostory budou využívány ke komerčním účelům. 

Zbylé objekty, sloužící především pro bydlení, byly navrženy se stěnovým 

systémem. Avšak pro oba případy byl způsob zhotovení konstrukčního 

systému a užití materiálu shodný. Právě s přihlédnutím zejména 

k půdorysným a výškovým rozměrům stavby jsou zde veškeré nosné části 

vytvořeny z monolitických železobetonových konstrukcí.   

 Díky každodenní přítomnosti na stavbě bylo možné provádět 

průběžnou kontrolu veškerých pracovních procesů, které jsou součástí 

provádění železobetonových konstrukcí. Jednotlivé procesy (bednící, 

vyztužovací, betonářské a odbedňovací), jež v sobě zahrnují mnoho 
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jednotlivých úkonů, zásadním způsobem utvářejí to, jak výstupní produkt 

bude vypadat. V našem případě jsou výstupními produkty části konstrukce 

v podobě stěn, sloupů či stropů. Je tedy poměrně zásadní a důležité 

provádět průběžnou a zejména důslednou kontrolu ve všech okamžicích 

výstavby, neboť i drobné chyby, mohou následně vést ke vzniku 

nežádoucích vad. Vada nám představuje u konstrukcí charakteristiku, která 

snižuje jeho kvalitu a také může ovlivnit jeho trvanlivost. Důvodů pro vznik 

vad u nových železobetonových konstrukcí může být cela řada, nejčastěji se 

však setkáváme zejména s nevhodným návrhem konstrukce (nevhodné 

vyztužení), nekvalitním nebo špatně zvoleným beton (nestabilní segredující 

beton, špatná konzistence nebo nevhodná specifikace betonu), 

technologickou nekázní (čistota bednění, ukládání výztuže, hutnění betonu) 

a v neposlední řadě nevhodným nebo nedostatečným ošetřováním betonu 

(krátké nebo nevhodné ošetřování). 

 Samotné provádění kontrol bylo vyžadováno mimo jiné také 

kontrolním a zkušebním plánem, který jasně definoval veškeré kontroly 

kvality včetně nutných přejímek i atestů, jež je nutné při přebírání 

stavebního díla předložit. Kontrolní plán pro monolitické železobetonové 

konstrukce ve formátu, který se na stavbě používal je k nahlédnutí v části 

práce PŘÍLOHY. Kromě využívání tzv. vizuální defektoskopické metody, která 

sloužila k vykonávání průběžných a vizuálních kontrol, byla při kontrolách 

také využívána tvrdoměrná odrazová metoda za účelem zjištění 

odbedňovacích pevností betonu. I přes veškerou kontrolní činnost, která na 

stavbě probíhala jak ze strany investora, zhotovitele, tak i ze strany 

dodavatele, vznikly kvůli neodhaleným chybám na konstrukci vady. Ve 

většině případů šlo však o vady, které byly způsobeny technologickou 

a pracovní nekázní. Před samotným předáním hotového díla bylo nutné 
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vhodným způsobem odstranit veškeré vady tak, aby nebyla ohrožena 

výsledná kvalita a trvanlivost konstrukce. Například při vzniku nerovností, 

dutin, kaveren nebo chybějící ochranné vrstvy výztuže byly pro sanaci 

betonu zvoleny a využívány univerzální sanační a egalizační stěrky. 

V případě vady v podobě chybějící ochranné vrstvy výztuže bylo nutné 

ošetřit i samotnou odhalenou výztuž pomocí adhezních ochranných nátěrů. 

Je nutné podotknout, že se na stavbě v průběhu výstavby objevovaly ve 

většině případů vady povrchové případně vzhledové, které ovlivňují zejména 

vzhled nebo trvanlivost konstrukce. Pouze u případů nedodržení krytí 

a geometrické přesnosti by se mohlo v některých případech jednat o vady 

konstrukční, které do jisté míry mohly ovlivnit únosnost konstrukce oproti 

projektu. 

  Následující kapitoly se věnují nejčastějším vadám, které na 

konstrukcích byly objeveny a zaznamenány. Vady jsou rozděleny podle toho, 

ve kterých fázích výstavby s největší pravděpodobností vznikly její příčiny. 

4.1.2 Vady vznikající v bednícím a odbedňovacím procesu 

 Bednící a odbedňovací práce jsou prvním a zároveň posledním 

procesem v průběhu výstavby železobetonové konstrukce. Samotné 

bednění určuje tvar konstrukce a její vzhled, proto je poměrně zásadní to, 

jak je provedeno. Zároveň také musí být dostatečně tuhé pro přenesení 

veškerého zatížení od čerstvého betonu a výztuže po celou dobu, než beton 

získá dostatečnou pevnost. Proto je nutné klást velkou pozornost při 

kontrole hotového bednění, neboť chyby, které by dělníci v tomto procesu 

způsobily se následně opravují velmi těžko. Zejména pak pokud by nebyla 

dodržena geometrická přesnost konstrukce nebo by nebyl splněn 
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požadavek pohledového betonu. Nejedná se však pouze o tyto dva 

nedostatky, které mohou nastat z důvodu nekvalitně provedeného bednění. 

 Při vytváření bednění se vychází z výkresu tvaru, který obsahuje jeho 

veškeré rozměrové i tvarové požadavky. Je proto zcela zásadní, aby se 

dělníci uměli v takových výkresech orientovat. Předpokladem pro vytvoření 

bednění, které zaručí správný tvar a rozměry konstrukce s jeho minimálními 

odchylkami, je schopnost orientace ve výkresové dokumentaci a dobrá 

pracovní kázeň. Pokud však nejsou zajištěny tyto dva předpoklady, spolu 

s průběžnou kontrolou můžeme se potýkat s vadami na konstrukcích, 

kterými mohou být například plynule nenavazující části konstrukcí, 

překročení dovolených odchylek nebo také chybějící prostupy či jejich 

špatné rozměry. Náprava takových vad je vždy časově i finančně náročná. 

 

Obr. 15: Přebetonovaná stěna [36] 
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 Další vady, se kterými se stavba potýkala a jejichž příčiny pramenily 

z nedostatků bednění, souvisely s kvalitou povrchu betonu. Ten v mnoha 

 

Obr. 16: Nenavazující svislé konstrukce [36] 

  

Obr. 17: Nedodržení kolmosti stěn [36] Obr. 18: Nenavazující svislé konstrukce [36] 
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částech nebyl barevně jednotný, stálý, rovný a obsahoval poměrně velké 

množství pórů, jejichž průměr přesahoval hodnoty 5 mm. Zároveň s tím 

jsme se také setkali s případy nedodržování předepsaných spárorežů, které 

slouží pro umístění otisků bednících prvků do požadovaných míst na 

konstrukci. Tyto zmíněné vady, které jsou pouhým kosmetickým 

nedostatkem, by nebyly problémem těch konstrukcí, u kterých se dále 

upravuje jejich povrch například omítáním. V takovém případě by tato 

úprava vzniklé nedostatky skryla. Problém s kosmetickými vadami betonu 

však nastává v případě požadavku na pohledový beton, jehož povrch se 

nadále nijak neupravuje a výše zmíněné vady se na jeho povrchu nesmí 

vyskytovat. Na stavbě bylo požadavků na vytvoření pohledových betonů 

relativně hodně, avšak i u těchto míst se vyskytly problémy zejména 

s barevnou nestálostí. Tento konkrétní problém byl následně vyřešen 

pomocí laku s příměsí pigmentu, který zajistil sjednocení těchto ploch.  

 

Obr. 19: Barevná nestálost [36] 
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 V neposlední řadě docházelo díky nedokonale utěsněným 

jednotlivým spojům bednění na řadě míst k vytečení betonu, popřípadě 

 

Obr. 20: Skvrny na povrchu [36] 

  

Obr. 21: Důsledek špinavého bednění [36] Obr. 22: Nedodržení spárořezu na střed [36] 
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cementového mléka z bednění právě v místech s malou těsností. Tato místa 

je nutno po odbednění před zahájením navazujících prací obtížně čistit. 

 Jako poslední je nutno zmínit, že se zde objevily také vady, které 

vznikly během odbedňovacích procesů. Může se zdát, že se jedná 

o jednoduchý proces, při kterém se pouze demontuje veškeré bednění. 

Opak je pravdou. Běžně jsme se setkávali s opomenutými kusy bednících 

prvků, které byly v mnoha případech zabetonované do konstrukcí. Kuriozní 

bylo také zapomenutí bednícího prvku stěny, který vytvářel ve stěně 

průběžnou drážku pro vedení potrubí hydrantu. Stalo se tak, neboť při 

odbedňování trám na první pohled nebyl vůbec vidět. Na tento nedostatek 

upozornil až dělník, který v daném místě měl instalovat potrubí hydrantu.  

  

Obr. 23: Únik cementového mléka [36] Obr. 24: Následek netěsného bednění [36] 
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 Všechny výše zmíněné vady na konstrukci vznikly z nedostatků 

bednícího a odbedňovacího procesu. Zejména pak možnou příčinu těchto 

 

Obr. 25: Zapomenuté části bednění [36] 

  

Obr. 26: Opomenutý bednící prvek [36] Obr. 27: Opomenutý bednící prvek [36] 
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nedostatků lze přikládat k pracovní nekázni dělníků. Proto je na místě 

provádět důkladné kontroly během těchto procesů, neboť v mnoha 

případech se náprava takových vad uskutečňuje s obtíží. Při kontrole je 

nutno se zaměřit především na:  

▪ Geometrickou přesnost bednění, 

▪ kompletnost bednění včetně všech prostupů a otvorů, 

▪ čistotu bednění, 

▪ množství odbedňovacího oleje, 

▪ těsnost bednění.  

4.1.3 Vady související s procesem vyztužování 

 Procesu, při kterém je ukládána výztuž do bednění, je obzvlášť nutné 

věnovat velkou pozornost, neboť právě výztuž má hlavní úkol přenášet 

tahová napětí v betonu. Není proto na místě, aby při tomto úkonu vznikaly 

chyby, které by mohly při jejich nashromáždění vést v krajním případě až 

k selhání celé konstrukce. Opět je nutné, aby se dělníci, kteří výztuž 

připravují, ukládají a následně vázají, uměli jednak dobře orientovat ve 

výkresech a zároveň aby svoji práci odváděli co nejlépe. Do bednění daného 

konstrukčního prvku má přijít jednak čistá výztuž, ale také pouze ta, která 

pro daný prvek byla navržena v přesně stanoveném počtu, tvaru a délkách. 

Zároveň je nutné při ukládání výztuže do bednění ji vhodným způsobem 

zajistit proti posunutí a pomocí vhodně zvoleného druhu distančních prvků 

zajistit předepsané krytí výztuže. Dodržení krytí výztuže vrstvou betonu 

zajistí dostatečnou ochranu výztuže před její korozí.  

 Během průběžných kontrol prováděných při ukládání a vázání 

výztuže byly nejčastější vady objeveny zejména v nedodržování 
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předepsaného krytí výztuže, které může mít v budoucnu za následek korozi 

a v důsledku toho snížení její pevnosti.  

 

Obr. 28: Nedodržení předepsaného krytí výztuže [36] 

  

Obr. 29: Zničené distanční tělísko [36] Obr. 30: Výztuž natlačená na bednění [36] 
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Výše byly zmíněny distanční prvky, které slouží především k vymezení 

předepsaného krytí výztuže. Je celá řada druhů od plastových, kovových až 

po betonové. Každý druh má své specifické vlastnosti a každý je vhodný pro 

určité typy betonu a výztuže. Proto je při výběru distančních prvků nutné 

respektovat celou řadu kritérií (např. průměr a polohu výztuže, způsob 

připevnění, vnější vlivy, druh opracování betonu…). Zpočátku se na stavbě 

pro zajištění krytí spodní výztuže pohledových stropních desek využívaly 

distanční tyče typu HAD z vláknobetonu, které jsou vhodné pro pohledové 

betony. Ovšem po odbednění těchto stropů vznikly od distančních tyčí vady 

v podobě jejich obrysů, které byly viditelné i dlouho po odbednění.  

Z toho důvodu se začaly využívat pouze plastové distanční lišty, kroužky 

a ocelové distanční žebříčky pro vymezení horní výztuže stropních desek. 

Distanční lišty jsou určeny pro vymezení vodorovné výztuže konstrukčních 

prvků, zatímco kroužky slouží pro vymezení svislé výztuže. V případě 

  

Obr. 31: Obrysy po odbednění [36] Obr. 32: Obrysy pět měsíců po betonáži [36] 
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záměny typů distančních lišt k vymezení svislých výztuží může hrozit vznik 

kaverny, neboť beton nedokáže dokonale zatéct i pod tuto lištu. 

 Správné provedení vyztužení jednotlivých konstrukčních prvků podle 

návrhu nám může zajistit správné přenesení očekávaného zatížení během 

životnosti konstrukce. Je tedy nutné i zde provádět pečlivou a průběžnou 

kontrolu během jednotlivých kroků procesu vyztužování se zaměřením se 

především na: 

▪ Druhy, množství a tvar výztuže, 

▪ dodržení předepsaného krytí, 

▪ použití vhodných distančních prvků. 

4.1.4 Vady vznikající při betonářských procesech 

 Stejně jako tomu bylo u předcházejících procesů výstavby nových 

konstrukcí, tak i zde je nutné upínat svoji pozornost na průběh jednotlivých 

úkonů, které jsou součástí betonářských procesů. Je důležité, aby se během 

 

Obr. 33: Použití nevhodného typu distančního prvku [36] 
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dopravy, ukládání, hutnění a následného ošetřování betonu dodržovaly 

všechny předepsané technologické postupy. Dodržováním postupů spolu 

s důslednou kontrolou jsme schopní eliminovat vznik případných vad, které 

by měly za následek snížení požadované kvality a trvanlivost betonu a tím 

pádem i celé konstrukce. Beton v konstrukci má za úkol zejména přenášet 

veškerá tlaková namáhání a zároveň slouží jako ochrana výztuže před 

negativními účinky okolních vlivů. 

 Na stavbu byl transportbeton průběžně dle potřeby dodáván 

z nedalekých betonárek. Na každou takovou dodávku musel být při přejímce 

betonové směsi předán dodací list, který byl zároveň i dokladem o jakosti 

a množství dodané směsi. Zároveň se i v tomto okamžiku prováděla vstupní 

kontrola čerstvého betonu v rozsahu, který byl stanovený v kontrolním 

a zkušebním plánu. Z těchto kontrol po celou dobu nevznikly žádné 

pochybnosti o kvalitě transportbetonu, jež byl na stavbu dodáván. 

Vnitrostaveništní doprava betonu musela poté zajistit plynulé betonování 

ucelené části konstrukce bez přerušení v co nejkratším čase. Přeprava 

betonové směsi na místo uložení byla zajišťována pomocí čerpadel betonu, 

dopravníkových pásu nebo košem na beton tzv. „bádie na beton.“ Volba 

konkrétního druhu přepravy se vždy odvíjela od místa uložení a objemu 

betonové směsi.  

 V případě přepravy betonu čerpáním je nutné použít vhodnou 

betonovou směs, jejíž vlastnosti se ověřují průkaznými zkouškami. Před 

samotným čerpáním betonu se používá ke zvlhčení vnitřního povrchu 

potrubí směs vody a jemné cementové malty, která se však v žádném 

případě nesmí vypustit do bednění betonované konstrukce. Tím by mohlo 

dojít k rozmísení betonové směsi uvnitř bednění, což by vedlo ke zhoršení 

výsledných vlastností ztvrdlého betonu. Rovněž i čistící voda po ukončení 
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čerpání nesmí přijít do kontaktu s čerstvým betonem uvnitř bednění. Při 

samotném procesu ukládání betonové směsi do bednění musí být zajištěno, 

aby směs nepadala z větší výšky než 1,5 m. Při nedodržení uvedené 

maximální výšky ukládání hrozí riziko segradace betonové směsi a vnášení 

dodatečného vzduchu do směsi.  

 

Obr. 34: Lokální rozmísení betonu [36] 

 

Obr. 35: Lokální rozmísení betonu [36] 
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 Podmínka o max. výšce ukládání není jediná, kterou je nutné 

dodržovat pro zamezení vzniku vady. Směs je také nutno ukládat po 

vrstvách s průběžným hutněním. Výška jedné vrstvy se odvíjí od typu 

konstrukčního prvku. Pro stěny a sloupy je výška jedné vrstvy rovna 

maximálně 1 m a v případě plošných prvků je to 0,5 m. Správné zhutnění 

betonové směsi ve všech vrstvách nám zajistí dokonalé zatečení betonové 

směsi do všech míst a také vytlačení zadrženého vzduchu. Hutnění se 

provádí nejčastěji pomocí ponorných vibrátorů a to tak, že se vibrátor ponoří 

do směsi s krátkým setrváním v dolní poloze a pomalu se následně vytahuje, 

dokud neustane vytlačování vzduchových bublinek. Při nedodržení 

základních pravidel ukládání a hutnění mohou na konstrukci vzniknout vady, 

které pak zejména mohou snižovat trvanlivost betonu. V nedokonale 

zhutněném betonu mohou vzniknout vzduchové mezery (kaverny) a póry na 

  

Obr. 36: Lokální rozmísení betonu [36] Obr. 37: Segradace betonové směsi [36] 
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povrchu betonu. Naopak u přehutněného betonu je velké riziko segradace 

čerstvého betonu a vznik tzv. štěrkových hnízd. 

 

Obr. 38: Špatně zhutněný beton [36] 

  

Obr. 39: Špatně zhutněný beton [36] Obr. 40: Špatně zhutněný beton [36] 
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 Na první pohled by se mohlo zdát, že po zhutnění betonové směsi již 

stačí počkat, než beton bude mít dostatečnou pevnost pro odbednění 

a konstrukce je hotová. Ve skutečnosti tomu tak není, neboť na čerstvý 

beton působí negativní vlivy prostředí, které ovlivňují výsledné vlastnosti 

betonu. Pro minimalizování těchto vlivů se provádí celá řada opatření, jež 

jsou známé jako ošetřování betonu. Vhodnými způsoby je nutno zabránit 

zejména vysoušení povrchu betonu při vysokých teplotách, vyplavování 

cementu z povrchu betonu při dešti nebo promrznutí konstrukce při nízkých 

teplotách. Potřebná délka ošetřování se odvíjí jednak od typu konstrukce, 

druhu betonu a počasí. Běžná doba ošetřování konstrukce je běžně udávaná 

v délce jednoho týdne, avšak to platí zejména pro jarní a podzimní období. 

Naopak v zimních měsících se ošetřuje až několikanásobně déle a v letním 

období se doba zkracuje, ale zato je ošetřování intenzivnější. Důsledkem 

nedostatečného ošetřování v letních měsících je vznik tzv. smršťovacích 

trhlin, v zimním období pak může dojít k poškození struktury betonu. Obě 

tyto vady mají zásadní vliv na životnost konstrukce. 

 

Obr. 41: Neochránění čerstvého betonu před deštěm [36] 
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 Za vznikem převážné většiny vad, které byly popsány v této kapitole, 

stálo nedodržování předepsaných technologických předpisů spolu 

s nedostatečnou pracovní kázní. Z toho důvodu je velice důležité provádět 

kontroly stanovené v kontrolním a zkušebním plánu, díky kterým jsme 

schopni zachytit nedostatky v čase, kdy jejich náprava není náročná jak po 

stránce časové, tak i finanční. Během betonářských procesů jsou kontroly 

zaměřené především na:  

▪ Přejímku betonové směsi, 

▪ ukládání betonu, 

▪ hutnění betonu, 

▪ ošetřování čerstvě zabetonované konstrukce. 

  

Obr. 42: Smršťovací trhliny [36] Obr. 43: Hloubka trhliny [36] 
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4.1.5 Shrnutí problematiky vad u nových železobetoných konstrukcí 

 Z předcházejících kapitol vyplývá, jak důležitou roli hraje při výstavbě 

dodržování předepsaných technologických postupů a norem, které souvisí 

s jednotlivými procesy. V kombinaci s prováděním průběžných kontrol, jejíž 

rozsah stanovuje schválený kontrolní a zkušební plán, jsme schopni včas 

odhalit případné nedostatky. Pokud bychom nedokázali zajistit dodržování 

těchto postupů nebo provádění průběžných kontrol, mohlo by docházet ke 

vzniku méně či více závažných vad. V našem případě byly nejčastějšími 

příčinami vzniku vad právě technologická a pracovní nekázeň při provádění,  

případně nevhodné či nedostatečné ošetřování betonu. Zároveň se také 

můžeme setkat s předepsanou výstupní kontrolou, která jako poslední 

zhodnotí kvalitu díla před jeho předáním. Zejména je při ní hodnocena její 

přesnost (dodržení PD a povolených tolerancí) spolu s případnou kontrolou 

již provedených sanací nalezených vad. 

4.2 Ověření rozsahu vizuálně viditelných vad novostavby útulny 

4.2.1 Popis objektu a rozsah viditelných vad 

 První případ využití nedestruktivních metod při kontrole provádění 

staveb se týká nově vybudované útulny u ranče. Konkrétně se jednalo 

o přístavbu k původní stodole, která měla sloužit pro účely bydlení. Nově 

budovaná útulna, byla navržena jako přízemní s obytným podkrovím. 

Konstrukční řešení bylo poté zvoleno s ohledem na charakter a rozměry 

útulny. Svislé nosné části byly navrženy v podobě monolitických 

železobetonových sloupů, jež byly shora ukončeny ztužujícím věncem. 

Protože se jednalo o útulnu s obytným podkrovím, pokračovala nad tímto 

ztužujícím věncem nadezdívka z výplňového zdiva, která byla ukončena 
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druhým ztužujícím věncem, jež byl provázán s prvním pomocí krátkých 

sloupů (viz. obr. 43-45). 

Pro vytvoření sloupů v 1.NP bylo využito ztracené bednění v podobě tvárnic, 

díky kterým bylo možné vytvořit prvek přesných rozměrů. Následně bylo 

použito pro vytvoření zbylých částí, jako jsou ztužující věnce a krátké sloupy, 

běžné bednění. Právě tyto části po jejich odbednění vyvolaly pochybnosti 

o kvalitě provedení. Na jejich povrchu se vyskytovaly velké nerovnosti spolu 

s neprovibrovanými místy vyznačujícími se štěrkovými hnízdy, kavernami 

 

Obr. 44: Konstrukční řešení útulny [36] 

  

Obr. 45: Vnitřní pohled [31] Obr. 46: Vnitřní pohled [31] 
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nebo odhalenou výztuží. Nejproblémovější místa jsou znázorněna na 

obr. 46 až obr. 50. 

  

Obr. 47: Odhalená výztuž [31] Obr. 48: Kaverna s odhalenou výztuží [31] 

  

Obr. 49: Nevyčištěné bednění [31] Obr. 50: Nerovný povrch betonu [31] 
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 Již první pohled naznačoval, jaké důvody mohly vést ke vzniku těchto 

vad, které se na konstrukci objevily. V případě nerovností na povrchu 

jednotlivých části bylo na vině nekvalitně provedené bednění, které nebylo 

dostatečně tuhé a nebylo schopné přenést veškerou tíhu od čerstvého 

betonu a výztuže. Právě pak v místech, kde nebylo bednění dostatečně 

podepřené, popřípadě sepnuté, došlo k jeho průhybu nebo dokonce 

posunutí a tím vytvoření výše zmíněných nerovných míst na povrchu 

betonu. Bednění také nebylo před samotným betonováním řádně vyčištěno, 

což mělo za následek vytvoření rezavých otisků od výztuže na povrchu 

betonu. V tomto případě se jednalo pouze o kosmetickou vadu, jelikož se 

povrch betonu dále upravoval. Díky těmto otiskům bylo možné alespoň 

orientačně určit, zda byly dodrženy předepsané rozteče třmínků. Poslední 

vady, které se na konstrukci objevovaly v podobě odhalené výztuže 

a výskytu štěrkových hnízd, vznikly v průběhu betonáže, neboť čerstvý beton 

ukládaný do bednění nebyl dostatečně zhutněn. Všechny výše uvedené 

 

Obr. 51: Nerovný povrch spodního líce ztužujícího věnce [31] 
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důvody vzniku vad představují technologickou nekázeň při provádění 

konstrukcí. Dodržením všech předepsaných postupů a předpisů v průběhu 

provádění spolu s průběžnou kontrolou by eliminovalo riziko vzniku 

uvedených vad na konstrukci. 

4.2.2 Zvolené diagnostické metody pro ověření rozsahu vad 

 Výběr vhodné diagnostické metody pro ověření kvality provedení 

a rozsah měření se odvíjel z požadavků zadavatele. Jedním z nich bylo 

ověření dodržení předepsaného krytí výztuže a určení její skutečné hodnoty. 

Výstup následně sloužil pro určení, zda je možné vzniklé nerovnosti na 

povrchu vhodným způsobem sanovat, například přebroušením nebo 

osekáním s následným ošetřením povrchu. Druhým požadavkem bylo 

ověření kvality betonu a možného výskytu kaveren uvnitř konstrukce. Při 

tomto měření měl výstup sloužit spíše pro ověření, zda vady, které se 

nacházely na povrchu byly pouze lokální povrchovou záležitostí. Získání 

požadovaných výstupů umožnily zvolené dvě nedestruktivní diagnostické 

metody. Pro získání údajů o krytí výztuže byla zvolena metoda 

elektromagnetických indikátorů. Konkrétně byl při tom využit osvědčený 

přístroj Profometer. K ověření kvality betonu byla využita jedna z jeho 

charakteristik a tou je rovnoměrnost (homogenita) betonu, kterou lze 

stanovit z rychlosti šíření UZ vlnění. Pro získání těchto rychlosti byla zvolena 

ultrazvuková průchodová metoda a přístroj Pundit PL-200 v kombinaci 

s 54 kHz sondami. Principy obou těchto metod jsou podrobně popsány 

v teoretické části. Celkový rozsah měření provedený oběma metodami 

znázorňuje schéma měření, které slouží mimo jiné také pro lepší orientaci 

ve výstupech z měření při jejich zpracovávání a je uveden v části PŘÍLOHY. 
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4.2.3 Získání skutečného krytí výztuže 

  Dříve, než bylo započato měření s přístrojem Profometer, bylo nutné 

pro získání nejpřesnějších údajů zadat průměry výztuží, které se v konstrukci 

nachází. U nových konstrukcí je obrovská výhoda, neboť přesně víme, jaké 

výztuže byly do konstrukce navrženy a není potřeba její průměry odhadovat. 

Konkrétně na vyztužení této konstrukce byla využita rozdělovací výztuž 

v podobě třmínků o průměru ø 8 mm a hlavní nosná výztuž s průměrem 

ø 16 mm. Pro následující měření byl zvolen režim zaznamenávající liniové 

skeny, které byly následně vyhodnoceny. Bylo provedeno celkem 18 měření 

na předem určených místech. Konkrétní rozsah měření byl následující: 

▪ Ztužující věnec 1 – měření bylo provedeno u dostupných míst 

spodního a vnějšího líce, 

▪ ztužující věnec 2 – měření bylo provedeno u dostupných míst vnějšího 

líce a vnitřního líce, 

▪ propojovací sloup – bylo provedeno jedno měření na vnějším líci. 

Během vyhodnocování výstupů z jednotlivých měření byl kladen důraz na 

ověření dodržení předepsaného krytí rozdělovací výztuže. Zároveň se také 

rozhodovalo, zda je přípustné vhodným způsobem odstranit nerovnosti na 

povrchu konstrukce s ohledem na zjištěné krytí výztuže. Projektem byla 

stanovena minimální hodnota krytí 25 mm a její nedodržení by mohlo vést 

ke snížení životnosti konstrukce. 

Kontrola krytí při spodním líci ztužujícího věnce 1 

 Na ztužujícím věnci, který se nacházel v úrovni budoucího stropu, bylo 

provedeno celkem devět měření. Z toho šest měření označených jako ZV1.1. 

až ZV.1.6 bylo provedeno na jeho spodním líci a tři měření označené jako 

ZV1.7 až ZV1.9. na jeho vnějším líci. Níže jsou přiloženy výstupy 
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z jednotlivých měření, které zobrazují polohu zaznamenaných třmínků. 

Program, který je určený pro zpracování výstupů měření, umožňuje 

nastavení minimálního požadovaného krytí. To se jednak zobrazí ve výstupu 

v podobě přerušované červené čáry, ale zároveň také rovnou program 

barevně rozliší jednotlivé třmínky, které tento požadavek splňují či nikoliv. 

Červeně jsou zvýrazněny ty třmínky, u kterých bylo zjištěné krytí menší jak 

25 mm. Modře pak ty, jejichž krytí je vyšší jak 25 mm. Díky vysoké citlivosti 

přístroje byly v mnoha případech zaznamenány také pruty nosné výztuže 

a opomenuté hřebíky z bednění. Během zpracování pak bylo nutné výstupy 

nejprve vyčistit od těchto šumů, neboť bylo měření primárně zaměřeno na 

určení polohy třmínků a cokoliv jiného by mohlo zkreslit výsledky.  

 

Obr. 52: Zjištěné krytí při spodním líci; měření ZV1.1. 

 

Obr. 53: Rozsahu měření ZV1.1. [31] 

Hlavní nosná výztuž 
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U měření ZV1.1.  byla stanovena průměrná hodnota krytí 9,7 mm. Minimální 

naměřené krytí poté bylo 5 mm a maximální 15 mm. Jak je patrné z výstupu 

měření, byla u každého třmínku zaznamenána jiná hodnota krytí. To však 

není způsobeno tím, že by se jednotlivé třmínky, a tím pádem i nosná výztuž, 

nacházely v různých výškách, ale zejména vadami, jež byly na povrchu 

konstrukce. Konkrétně pak kvůli nerovnému povrchu. Toto tvrzení lze 

podložit přiloženou fotografií, která jednak znázorňuje rozsah měření, ale 

také nerovnosti na spodním líci, zejména pak v levé části. Při porovnání 

průběhu naměřeného krytí a nerovného povrchu lze říci, že hodnoty krytí 

reflektují nerovný povrch na měřeném líci.  

Měřením ZV1.2. byla stanovena průměrná hodnota krytí 12,8 mm. 

Minimální naměřené krytí odpovídalo 10 mm a maximální 16,3 mm. Před 

 

Obr. 54: Zjištěné krytí při spodním líci; měření ZV1.2. 

 

Obr. 55: Rozsahu měření ZV1.2. [31] 

„Zaznamenaný šum“ 
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samotným zpracováním výstupu měření jej bylo nutné očistit od šumu, 

které přístroj zaznamenal, neboť povrch v této části měření byl bez 

výrazných nerovností. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se jeden třmínek 

nacházel 5 mm pod povrchem, jak byl přístrojem zaznamenán a z toho 

důvodu bylo toto místo vyřazeno během zpracování. 

I v případě měření ZV1.3. byla stanovena malá průměrná hodnota krytí 

13,5 mm. Minimální hodnota poté vycházela 9 mm a maximální 26 mm. 

Stejně jako tomu bylo u prvního měření, tak i zde průběh naměřeného krytí 

u jednotlivých třmínku kopíroval nerovný povrch spodního líce, zejména 

v levé části měření. Kvůli tomu by se mohlo na první pohled zdát, že právě 

zde byla dodržena minimální hodnota krytí.  

 

Obr. 56: Zjištěné krytí při spodním líci; měření ZV1.3. 

 

Obr. 57: Rozsah měření ZV1.3. [31] 
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Výstupy z měření spodního líce věnce na protější straně konstrukce se 

zásadním způsobem nelišily od prvních třech. Průměrné hodnoty krytí 

z jednotlivých měření byly stanoveny u ZV1.4. 15.5 mm, u ZV1.5. 15.5 mm 

a u ZV1.6. 13,7 mm.  Z průběhu naměřených krytí u jednotlivých měření také 

vyplývá, že se i zde na určitých místech vyskytovaly nerovnosti na měřeném 

 

Obr. 58: Zjištěné krytí při spodním líci; měření ZV1.4. 

 

Obr. 59: Zjištěné krytí při spodním líci; měření ZV1.5. 

 

Obr. 60: Zjištěné krytí při spodním líci; měření ZV1.6 
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povrchu. U žádného ze všech provedených měření na spodním líci věnce 

nebylo dodrženo předepsané krytí. Oproti požadovaným hodnotám 

dosahovalo zjištěné krytí v průměru pouhých 13,45 mm. Nedodržení krytí 

v takovém rozsahu mohlo být způsobeno například použitím nevhodného 

typu, nebo rozměru distančních tělísek. Díky zjištěným hodnotám nebylo 

v žádném případě doporučeno jakýmkoliv způsobem odstraňovat 

nerovnosti spodního líce, které by mohlo způsobit ještě větší snížení 

životnosti konstrukce. Samotné nedodržení krytí může zásadním způsobem 

ovlivnit životnost konstrukce.  

Kontrola krytí při vnějším líci ztužujícího věnce 1 

 

Obr. 61: Zjištěné krytí při vnějším líci; měření ZV1.7. 

 

Obr. 62: Zjištěné krytí při vnějším líci; měření ZV1.8. 
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 Po dokončení měření spodního líce, byly provedeny zbylé tři měření 

při jeho vnějším líci. Při pohledu na výstupy z těchto měření je patrné, že 

u většiny třmínků bylo dodrženo minimální předepsané krytí. Průměrné 

hodnoty byly stanoveny u ZV1.7. 27,4 mm, u ZV1.8. 25,3 mm a u ZV1.9. 

27,4 mm. Stejně jako tomu bylo při měření spodního líce i zde se vyskytoval 

nerovný povrch, který zapříčinil získání vyšších hodnot krytí než v místech 

s rovným povrchem. Naproti tomu je zde možné tyto vady vhodným 

způsobem odstranit, neboť i po jejich odstranění bude v těchto místech 

stále dodrženo předepsané krytí 25 mm. Zároveň by taková úprava v tomto 

případě neovlivnila životnost konstrukce. 

Kontrola krytí při vnějším líci ztužujícího věnce 2 

 V případě ověřování krytí třmínků druhého ztužujícího věnce bylo 

možné díky jeho poloze provést měření pouze na jeho vnějším, popřípadě 

vnitřním líci. Povrch tohoto věnce nevykazoval na první pohled takové 

nerovnosti, jako tomu bylo u prvního měření. Konkrétně zde bylo provedeno 

celkem osm měření, z toho sedm na vnějším líci a jedno kontrolní na jeho 

vnitřní části. Jednotlivá měření nesou poté označení ZV2.1 až ZV2.8. Postup 

vyhodnocení byl stejný jako v případě ověřování prvního ztužujícího věnce. 

 

Obr. 63: Zjištěné krytí při vnějším líci; měření ZV1.9. 
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Při prvním měření vnějšího líce byla stanovena hodnota krytí třmínků 

24,5 mm. Minimální hodnota krytí 24 mm a maximální poté 27 mm. Lze tedy 

říci, že předepsané krytí v daném rozsahu měření bylo dodrženo. 

I z průběhu zjištěného krytí po délce měření lze říci, že se na povrchu 

nenacházely žádné vady v podobě nerovností. 

Výstup z druhého měření, jež plynule navazovalo na první měření, značí 

nedodržení krytí. Jeho průměrná hodnota zde dosahovala pouze 17.4 mm. 

Pohled na průběh naměřených krytí u jednotlivých třmínků, jejichž hodnoty 

se po délce téměř lineárně snižují až k hodnotě 10 mm, naznačuje možné 

vyosení armokoše. Tuto domněnku také podporoval fakt, že povrch věnce 

v této části nevykazoval žádné nerovnosti. Na základě toho bylo provedeno 

 

Obr. 64: Zjištěné krytí při vnějším líci; měření ZV2.1. 

 

Obr. 65: Zjištěné krytí při vnějším líci; měření ZV2.2. 
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kontrolní měření, které mělo možné vyosení armokoše potvrdit nebo 

vyvrátit. Kontrolní měření s označením ZV2.4 bylo provedeno zejména 

v místě, ve kterém se zjištěné krytí lineárně snižovalo a následně zvyšovalo. 

Výstup z tohoto měření potvrdil domněnku o vyosení armokoše v této části 

věnce. K samotnému vyosení mohlo dojít během ukládání betonu, což mělo 

za následek vznik nedostatečného krytí na jedné straně (vnější) a na straně 

druhé (vnitřní) vznik krytí, které v tomto případě dosahovalo průměrné 

hodnoty 39,9 mm. 

U měření ZV2.3. byla stanovena průměrná hodnota krytí 28,1 mm. 

Minimální hodnota krytí vycházela 21 a maximální 35 mm. Zároveň lze říci 

 

Obr. 66: Zjištěné krytí při vnitřním líci; kontrolní měření ZV2.4. 

 

Obr. 67: Zjištěné krytí při vnějším líci; měření ZV2.3. 
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při pohledu na průběh zjištěného krytí, že možné vyosení armokoše bylo 

pouze lokální záležitostí v rozsahu předcházejícího měření ZV2.2. 

 

 

Obr. 68: Zjištěné krytí při vnějším líci; měření ZV2.5. 

 

Obr. 69: Zjištěné krytí při vnějším líci; měření ZV2.6. 

 

Obr. 70: Zjištěné krytí při vnějším líci; měření ZV2.7. 
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V případě provedených měření části věnce na protější straně konstrukce, 

byly u prvních dvou měření zjištěny dostatečné hodnoty krytí. Pouze 

v případě třetího měření byly hodnoty krytí výrazně větší. Jelikož byl povrch 

rovný a bez viditelných vad, mohlo dojít i v této části k vyosení armokoše 

během betonáže. 

 

Obr. 71: Zjištěné krytí při vnějším líci; měření ZV2.8. 

  

Obr. 72: Nerovný povrch líce věnce [31] Obr. 73: Nerovný povrch líce věnce [31] 

 

Obr. 74: Nerovný povrch líce věnce [31] 
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Posledním měřením na ztužujícím věnci byly stanoveny hodnoty, které 

splňují dodržení minimálního krytí. Na měřeném povrchu věnce se 

vyskytovaly nerovnosti, které znázorňují přiložené fotografie. Přítomnost 

těchto dvou vad je patrná také na průběhu stanoveného krytí. Případným 

odstraněním těchto vad by však díky dodržení předepsaného krytí 

nezpůsobilo snížení životnosti konstrukce. 

Kontrola krytí při vnějším líci propojovacího sloupu 

 Poslední ověření krytí proběhlo na vnějším líci spojovacího sloupu, 

které vykazovalo poměrně velkou povrchovou nerovnost. Pro lepší 

znázornění byl výstup otočen ve směru měření sloupu. Během měření byly 

zaznamenány jednak třmínky s průměrným krytím 57,6 mm, ale také 

zabetonované hřebíky z bednění a hlavní nosná výztuž druhého věnce. Díky 

  

Obr. 75: Rozsah měření S1.1. [31] Obr. 76: Krytí při vnějším líci; měření S.1.1. 

Hlavní nosná výztuž 

Hřebíky z bednění 
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vysoké hodnotě krytí, lze v tomto místě provést zarovnání povrchu sloupu, 

aniž by tato úprava mohla ovlivnit životnost konstrukce.   

4.2.4 Stanovení rovnoměrnosti betonu 

 V případě měření pomocí přístroje Pundit PL-200 byly vytipována dvě 

místa u nichž byl předpoklad nejhorší kvality betonu. Jednalo se o dva 

sousední spojovací sloupy. Na jejich povrchu bylo nutné na obou stranách 

vyznačit rastr se zkušebními místy vzdálenými ve vodorovném směru po 

100 mm a ve svislém po 150 mm. Takto vytvořený rastr zajistí co 

nejpřesnější měření, neboť sondy budou během měření přímo naproti sobě 

a nedojte tak ke zkreslení výsledku v důsledku delší měřící základny. Oblast 

byla vymezena přímo po 5 sloupcích a 7 řadách – svisle A-E, vodorovně 1-7. 

Před samotným měřením s přístrojem Pundit bylo nutné nejprve provést 

kalibraci přístroje pomocí etalonu, u něhož přesně známe časovou 

  

Obr. 77: Vyznačený rastr [31] Obr. 78: Schéma se zkušebními místy 
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charakteristiku. Kalibrací přístroje je zjištěn tzv. „mrtvý čas“, který 

představuje dobu průchodu vlnění skrz vrstvu akustického vazebního 

prostředku. O tuto dobu jsou poté automaticky upravovány veškeré 

získávané údaje.  Po úspěšné kalibraci byly ručně zadány některé údaje jako 

např. délka měřící základny. Ta v našem případě byla rovna šířce sloupku, 

která činila 300 mm. Díky známé délce měřící základny přístroj při měření 

rovnou zaznamenává zjištěnou rychlost ultrazvukového vlnění. Konkrétně 

byl pro měření zvolen režim plošného skenování, jehož výstupem je kromě 

jednotlivých zjištěných rychlostí také grafické znázornění v podobě ploch 

ohraničenými izovelami – čáry stejných rychlostí. Z jejich průběhu jsme poté 

schopni posoudit stejnorodost betonu v konstrukci.  

 
 

Obr. 79: Graf izovel, rychlost šíření UZ vlnění 

sloupem 1.1 
Obr. 80: Graf izovel, rychlost šíření UZ vlnění 

sloupem 1.2 
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Při pohledu na graf izovel u sloupu označeného jako S1.1 je patrné, že ve 

dvou měřících místech byla zaznamenána menší rychlost šíření UZ vlnění, 

než tomu bylo ve zbylých místech. Tento pokles rychlosti mohl být 

způsobený jednak možným výskytem vnitřní kaverny nebo také mohlo být 

měření pouze ovlivněno povrchovou vadou. Nelze tedy jednoznačně 

u tohoto sloupu říci, zda je beton rovnoměrný. Druhý graf izovel sloupu 

s označením S1.2 již žádné místa s výrazným poklesem rychlostí 

neobsahuje, tudíž lze na první pohled beton označit jako rovnoměrný. 

Zjištěná rychlost šíření UZ vlnění u obou sloupů se pohybovala v rozmezí 

3794 až 4395 m/s, které nám také může do jisté míry naznačovat dobrou 

kvalitu betonu. Postup pro vyhodnocení stejnorodosti betonu poskytuje 

také například norma ČSN 73 2011 [37]. Podle ní je možné rovnoměrnost 

betonu hodnotit podle statistických ukazatelů (variační součinitel „ν“, rozdíl 

znaků dvou měřených míst „Δ“), vypočtených ze stanovených hodnot 

rychlosti šíření impulsových podélných ultrazvukových vln. Beton lze 

hodnotit jako rovnoměrný, pokud jsou vypočtené výše uvedené statistické 

ukazatele menší než hodnoty, které jsou uvedeny v normě pro jednotlivé 

třídy betonu. V našem případě se jednalo o beton třídy C25/30, pro který 

jsou limitní hodnoty variačního součinitele 3,5 % a rozdílu znaků 

stanovených na dvou měřených míst vedle sebe nebo nad sebou 7,5 %. 
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V prvním měření na sloupu s označením S1.1 byla stanovena průměrná 

rychlost šíření ultrazvukového vlnění 3990 m/s a k ní odpovídající výběrová 

směrodatná odchylka 74 m/s. Variační součinitel byl poté stanoven jako 

1,9 %. Největší rozdíl sousedních znaků byl právě v místě, u kterého byla 

zjištěná nejmenší rychlost šíření vlnění a jeho hodnota činila 4,8 %. Zároveň 

také právě toto místo bylo důvodem, kdy jsme nebyli schopni při pohledu 

na graf izovel jednoznačně říci, zda beton lze označit jako rovnoměrný. 

Avšak při posouzení byly vypočítané hodnoty variačního součinitele 

a největšího rozdílu znaků stanovených na zkušebních místech vedle sebe 

a nad sebou menší než limitní tabulkové hodnoty pro beton C25/30. Lze 

tedy po tomto vyhodnocení vyvrátit prvotní odhad a označit beton jako 

rovnoměrný. 

Tab. 1: Zjištěné rychlosti šíření UZ vlnění vL na sloupu S1.1 
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V případě provedeného druhého měření na sloupu, jež byl označen jako 

S1.2, byla stanovena průměrná rychlost ultrazvukového vlnění 4045 m/s. 

Výběrová směrodatná odchylka pak nabývala hodnoty 88 m/s. Variační 

koeficient poté vycházel 2,2 %. Největší rozdíl sousedních znaků je barevně 

vyznačen v tabulce a jeho hodnota činí 6,5 %. V tomto případě byl potvrzen 

prvotní odhad, neboť byly splněny obě podmínky a beton lze hodnotit jako 

rovnoměrný.  

 I když lze beton díky výsledkům měření v obou případech označit jako 

rovnoměrný, nelze však s jistotou jednoznačně říci, že se uvnitř konstrukce 

nenacházejí vady v podobě kaveren nebo štěrkových hnízd. Místo, které 

vykazovalo výrazně nižší zjištěnou rychlost šíření vlnění může indikovat 

vnitřní vadu v podobě kaverny nebo štěrkového hnízda. Není to však vada, 

která by vedla ke vzniku poruchy konstrukce nebo by způsobila snížení její 

životnosti, neboť i samotná stanovená průměrná rychlost šíření UZ vlnění 

napovídá o dobré kvalitě betonu. V případě požadavku na upřesnění měření 

by bylo nutné nejprve provést sanaci povrchových vad (kaverny, štěrková 

Tab. 2: Zjištěné rychlosti šíření UZ vlnění vL na sloupu 1.2 
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hnízda, odhalená výztuž) vhodným způsobem. Ten může být zvolen 

následovně: provlhčení podkladu, nanesení antikorozní ochrany 

a adhezního můstku na odhalenou výztuž, nanesení reprofilační malty, 

ochrana malty před vyschnutím a případné nanesení sekundární ochrany. 

Následně po sanaci uskutečnit opětovné měření, které by jasně ukázalo, zda 

se uvnitř konstrukce nacházejí vnitřní vady, nebo došlo při prvním měření 

ke zkreslení některých výsledků právě přítomností povrchových vad. 

4.2.5 Zhodnocení provedených měření a návrh řešení 

 Z provedených měření na konstrukci útulny se potvrdily prvotní 

pochybnosti o výsledné kvalitě provedení. Nedodržení základních 

technologických postupů v průběhu výstavby spolu s nedostatečnou 

kontrolou mělo za následek vznik vad. První měření odhalilo na mnoha 

místech nedodržení předepsaného krytí výztuže, které může zásadním 

způsobem ovlivnit životnost konstrukce. Bylo doporučeno použít ochranný 

systém s vysokým odporem vůči pronikaní CO2, kterým může být například 

pružná polymer-cementová membrána. Její použití zajistí zvýšení krycí 

vrstvy a zabrání karbonataci betonu. Druhé měření, které bylo provedeno 

za účelem ověření kvality betonu, nepotvrdilo pochybnosti o kvalitě betonu 

a možných vnitřních vadách. Některé získané nízké hodnoty rychlosti UZ 

vlnění mohly být způsobeny přítomností povrchových vad. Zde bylo 

doporučeno nejprve tyto povrchové vady vhodným způsobem sanovat 

a následně provést kontrolní měření. 

 Problémy s kvalitou provedení na této stavbě se netýkaly pouze 

železobetonové konstrukce, ale také vyhotovení výplňového zdiva. Vždy je 

nutné chránit patu zdiva před nepříznivými vlivy a zejména zabránit, aby se 

vlhkost dostala do založeného zdiva. Zde však bylo zdivo založené přímo na 
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základové konstrukci bez provedené hydroizolace. Díky čemuž došlo 

ke vzlínání vlhkosti ve zdivu a vzniku vlhkostních map se solnými výkvěty. 

Dlouhodobé působení vlhkosti může způsobit nenávratné zhoršení 

vlastností jednotlivých zdících prvků.  

 

Obr. 81: Chybějící hydroizolace pod zdivem [31] 

 

Obr. 82: Chybějící hydroizolace pod zdivem [31] 
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4.3 Ověření kvality betonu základových konstrukcí 

4.3.1 Popis objektu a rozsah viditelných vad 

 Druhá kontrola byla uskutečněna v nově vznikajícím areálu letního 

kina. Konkrétně se jednalo o ověření kvality provedení základové 

konstrukce. Všeobecně nám základové konstrukce přenášejí veškerá 

zatížení ze stavby na základovou půdu v základové spáře. Je tedy nutné, aby 

samotný návrh a následné provedení základových konstrukcí odpovídal 

všem požadavkům a kritériím, která jsou na ně kladena. Chyby, které 

vzniknou v průběhu návrhu nebo během zakládání jakékoliv stavby, vedou 

ve většině případů k časově ale i finančně nákladným opravám, zvláště 

pokud se neodhalí včas. V našem případě měla základová konstrukce 

zejména přenášet konstrukci schodiště a jednotlivých prvků hlediště. Právě 

charakter uvažovaného zatížení spolu s povahou terénu v daném místě 

zásadním způsobem ovlivňují jednak návrh samotného tvaru základu, ale 

také volbu jeho materiálu.  Projekt zde stanovil plošné základy v podobě 

základových pasů, jejichž horní hrana byla postupně odstupňována. Jako 

materiál byl zvolen prostý beton pevnostní třídy C 20/25. Celkem bylo 

navrženo deset základových pasů, z toho dva krajní byly určené pro 

konstrukci schodiště a zbylých osm bylo určených pro konstrukci hlediště.   
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Obr. 83: Základové konstrukce hlediště [31] 

  

Obr. 84: Základové pasy [31] Obr. 85: Odstupňování horní hrany [31]   
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 Kontrolu těchto základů si v tomto případě vyžádal technický dozor 

stavebníka (TDS), který zde zastupoval a hájil zájmy investora. Díky tomu, že 

na stavbě vykonával pravidelnou kontrolní a dozorovou činnost nad 

kvalitním, včasným a hospodárným provedením stavby v souladu 

s ověřenou projektovou dokumentací a se smluvními podmínkami výstavby, 

bylo možné odhalit řadu pochybení ze strany prováděcí firmy. V průběhu 

betonování základových konstrukcí dozor svojí přítomností odhalil 

nedodržování předepsaných technologických předpisů a příslušných 

norem, což vedlo ke vzniku pochybností o jejich výsledné kvalitě provedení. 

Zejména se jednalo o nevhodnou manipulaci s čerstvým betonem, 

překročení doby zpracovatelnosti betonu, nedostatečné hutnění uloženého 

betonu a v neposlední řadě nezajištění vhodných opatření minimalizující 

negativní vlivy okolí působících na čerstvý a mladý beton. Prováděcí firma 

jakékoliv pochybení ze své strany odmítala s tvrzením, že beton má 

požadovanou kvalitu. Veškeré tyto pochybnosti spolu s přístupem 

prováděcí firmy vedly k nutnosti provést kontrolu u základových konstrukcí 

s požadavkem na ověření rovnoměrnosti betonu a posouzení pevnostní 

třídy betonu v tlaku.  

4.3.2 Volba vhodných diagnostických metod 

 Získání požadovaných údajů o betonu nám umožnily dvě diagnostické 

metody, které byly zvoleny s ohledem na charakter konstrukce. První z nich 

byla čistě nedestruktivní ultrazvuková průchodová metoda, díky které jsme 

získali jednotlivé rychlosti šíření ultrazvukového vlnění ve zkušebních 

místech. Tyto rychlosti sloužily jednak pro ověření rovnoměrnosti betonu, 

ale zároveň určily místa, ze kterých byly následně odebrány jádrové vývrty. 

Druhá metoda byla tedy zvolena semidestruktivní, jelikož bylo nutné 

stanovit pevnosti betonu v tlaku, které sloužily pro následné posouzení 
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pevnostní třídy betonu v tlaku. Zároveň byly na jádrových vývrtech 

stanoveny objemové hmotnosti a znova rychlosti šíření UZ vlnění, díky nimž 

bylo možné provést druhé kontrolní případně upřesňující posouzení 

rovnoměrnosti betonu. Vyhodnocování získaných údajů probíhalo podle 

postupů uvedených v platných normách ČSN 73 2011 [37] a ČSN EN 13 791 

[14]. Konkrétně první uvedená norma popisuje postup pro vyhodnocení 

rovnoměrnosti betonu a druhá nově vydaná norma poté postup pro 

posouzení pevnostní třídy betonu v případě pochybností.  

4.3.3 Posouzení rovnoměrnosti betonu základových konstrukcí 

 Pro získání požadovaných rychlostí šíření UZ vlnění u jednotlivých 

námi zvolených zkušebních míst byl využit přístroj Pundit PL-200 

v kombinaci s 54 kHz sondami. Před samotným měřením bylo nutné přístroj 

zkalibrovat a následně do něj zadat délku měřící základny. Tato délka zde 

představovala šířku jednotlivých základových pasů a díky ní přístroj rovnou 

zaznamenával požadované rychlosti šíření UZ vlnění. 

 

Obr. 86: Měření základových pasů s přístrojem Pundit PL-200 [31] 
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Tab. 3: Ultrazvuková měření na základových pasech 

 

V tabulce jsou uvedený jednotlivé rychlosti, které byly získány v průběhu 

prvního měření s přístrojem Pundit PL-200, u vybraných zkušebních míst. 

Celkem bylo zvoleno 54 zkušebních míst. Průměrná hodnota ze všech 

získaných rychlostí byla stanovena 3517 m/s, minimální rychlost poté 

dokonce pouhých 2541 m/s. Již tyto dvě stanovené hodnoty nám můžou do 

jisté míry napovídat, že kvalita betonu je v tomto případě spíše diskutabilní. 

Běžně se udává, že v betonu s dobrou kvalitou se šíří UZ vlnění rychlostí 

v rozmezí od 3700 do 4500 m/s. Je nutné si také ale uvědomit, že výsledky 

měření mohou být ovlivněny celou řadou faktorů, jako například: rozměrem 

zkušební konstrukce, vlhkostí materiálu, vlastní frekvencí budiče, 
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prostředkem akustické vazby nebo vadami konstrukce. Na základě takto 

získaných rychlostí bylo provedeno ověření rovnoměrnosti betonu podle 

postupu uvedeného v normě ČSN 73 2011 [37].  

Průměrná hodnota rychlosti šíření ze všech 54 měření odpovídala již 

zmíněné hodnotě 3517 m/s. Směrodatná odchylka poté vyšla na 283 m/s. 

Tato poměrně vysoká hodnota směrodatné odchylky signalizuje velké 

vzájemné odlišnosti mezi jednotlivými získanými rychlostmi. Jako poslední 

byl stanoven variační koeficient 8,0 %, který dvojnásobně převyšuje limitní 

normovou hodnotu 4 %. Podle takto stanovených výsledků šetření je beton 

základových konstrukcí hodnocen jako nerovnoměrný. 

4.3.4 Odebírání jádrových vývrtů 

 Následně na základě takto získaných jednotlivých rychlostí šíření UZ 

vlnění byly vytipována zkušební místa, u nichž byla stanovena nejnižší 

rychlost vlnění. Celkem bylo vybráno deset míst. Konkrétně dvě byly na 

základových pasech schodiště a zbylých osm na základových pasech 

hlediště. Z těchto vybraných míst byly odebrány jádrové vývrty pomocí 

jádrové vrtačky s vrtací korunkou o průměru 100 mm. Po jejich odebrání 

a označení byly vývrty převezeny do laboratoře, kde na nich byla provedena 

zkouška pevnosti betonu v tlaku. Před jejím samotným provedením bylo 

nutné nejprve vývrty upravit do požadovaných rozměrů. V našem případě 

Tab. 4: Statistické ukazatele pro posouzení rovnoměrnosti betonu základových konstrukcí  
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byla zvolena výška tělesa totožná s jejím průměrem 100 mm. Poměr délky 

zkušebního tělesa k průměru poté odpovídal hodnotě 1,0. Díky tomu byly 

získané pevnosti ze zkoušky při posuzování pevnostní třídy betonu 

porovnávány s krychelnou pevností. Po úpravě rozměrů následovalo 

stanovení přesných rozměrů a hmotností spolu s určením rychlostí šíření UZ 

vlnění u jednotlivých upravených zkušebních těles. Rozměry sloužily jednak 

pro stanovení štíhlostního poměru, ale také spolu s hmotností umožnily 

získání objemových hmotností betonu v přirozeném stavu. Rychlosti šíření 

UZ vlnění získané na jednotlivých tělesech byly uplatněny pro stanovení 

rovnoměrnosti betonu a následného porovnání s posudkem 

rovnoměrnosti, který byl proveden z naměřených hodnot získaných přímo 

na jednotlivých základových konstrukcí. Teprve po provedení těchto úkonů 

bylo možné provést zkoušku pevnosti betonu v tlaku.  

  

Obr. 87: Odebírání jádrových vývrtů [31] Obr. 88: Odebraný jádrový vývrt [31] 
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Popis odebraných jádrových vývrtů 

 Na obrázku výše jsou znázorněny jednotlivé vývrty, které byly ze 

základových konstrukcí odebrány. Prvních osm vývrtů zleva bylo odebráno 

na základových pasech hlediště. Kvalita betonu u těchto vývrtů byla na první 

pohled velice špatná. Beton byl vyroben z drceného kameniva, které bylo 

nerovnoměrně rozmístěno. Obsah hrubého kameniva byl velice malý. 

Povrch těchto těles byl spíše drsný. Odhad frakce byl 0–16 s maximální 

velikostí zrna 30 mm.  Tmel byl hnědošedé barvy s velkým množstvím pórů 

běžně o velikosti 5 mm. Ojediněle se vyskytovaly i dutiny o velikosti 10 mm. 

Poslední dva vývrty zleva byly odebrány na základových pasech schodiště. 

Na první pohled byla u těchto vývrtů kvalita betonu o poznání lepší než 

u předcházejících osmi vývrtů. Povrch tělesa byl relativně hladký. Beton 

obsahoval kamenivo drcené, které bylo rozmístěno rovnoměrně. Odhad 

frakce byl 0–16 s maximální velikostí zrna 30 mm. Obsah hrubého kameniva 

 

Obr. 89: Jednotlivé vývrty; prvních osm zleva odebráno na základech hlediště; zbylé dva na 

základech schodiště [31] 
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byl i zde velice malý. Tmel byl šedé barvy a obsahoval menší množství pórů 

– běžně okolo 2 mm, ojediněle okolo 5 mm. 

Stanovení objemových hmotností vzorků 

Tab. 5: Stanovení objemové hmotnosti betonu hlediště ve stavu přirozeně vlhkém 

 

Tab. 6: Stanovení objemové hmotnosti betonu schodiště ve stavu přirozeně vlhkém 
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 U zkušebních těles, které byly získány z vývrtů odebraných na 

základových pasech hlediště, vycházely jednotlivé objemové hmotnosti 

betonu ve stavu přirozeně vlhkém v rozmezí 1840-2100 kg/m3. Již samotný 

stav betonu, který byl na první pohled velice špatný a pórovitý, napovídal, že 

získané objemové hmotnosti nebudou příliš vysoké. Průměrná hodnota byla 

poté stanovena na 1941 kg/m3. Na základě těchto získaných hodnot 

objemových hmotností ve stavu přirozeně vlhkém nelze beton označit jako 

obyčejný hutný i přesto, že byl výrobcem takto deklarován. Norma 

ČSN EN 206+A2 považuje za obyčejný hutný beton ten, jehož objemová 

hmotnost ve vysušeném stavu je vyšší než 2000 kg/m3. Toto kritérium, až na 

drobné výjimky, nesplnily hodnoty objemové hmotnosti betonu ve stavu 

přirozeně vlhkém. Nesplnili bychom ho tedy ani v případě, pokud bychom 

vzorky vysušili, neboť by se tím jednak snížila hmotnost i získané objemové 

hmotnosti betonu ve vysušeném stavu. 

 V druhém případě bylo možné očekávat vyšší hodnoty stanovených 

objemových hmotností betonu základových konstrukcí schodiště. Vývrty, ze 

kterých byly pořízeny zkušební tělesa, se na první pohled vyznačovaly lepší 

kvalitou betonu, než tomu bylo u vývrtů ze základů hlediště. Průměrná 

hodnota objemové hmotnosti betonu ve stavu přirozeně vlhkém pak vyšla 

2193 kg/m3, tedy přibližně o 300 kg/m3 více než průměrná hodnota 

objemové hmotnosti betonu u základů hlediště. Všechny získané objemové 

hmotnosti se pohybovaly v rozmezí 2140-2270 kg/m3. Podle výše uvedené 

normy, která stanovuje pro hutný obyčejný beton kritérium minimální 

objemové hmotnosti ve vysušeném stavu 2000 kg/m3, nelze tento beton, ze 

kterého byly získány vzorky, s jistotou označit jako hutný obyčejný. Sice 

získané hodnoty objemové hmotnosti betonu ve stavu přirozeně vlhkém 

byly vyšší než hodnota 2000 kg/m3, ale stále byly této hodnotě poměrně 
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blízko. Vysušením vzorků by poté mohly objemové hmotnosti betonu 

klesnout pod udávané kritérium.  

Kontrolní ověření rovnoměrnosti betonu 

 Kromě rozměrů a hmotností byly znova na jednotlivých vzorcích 

stanoveny rychlosti šíření UZ vlnění pro upřesnění a ověření již 

provedeného posouzení rovnoměrnosti betonu. Výsledná rychlost vL UZ 

vlnění byla vypočítaná jako průměr ze třech dílčích UZ měření každého 

vzorku. 

Jednotlivé výsledné rychlosti na vzorcích, které byly získány z vývrtů 

odebraných na základech hlediště, se pohybovaly v rozmezí 2859-3670 m/s. 

Tab. 7: Rychlosti UZ vlnění na zkušebních vzorcích získaných z vývrtů hlediště 
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Průměrná rychlost vyšla 3184 m/s. V porovnání s průměrnou rychlostí 

získanou z měření přímo na stavbě byla menší o téměř 400 m/s. 

Stejně jako v případě posouzení rovnoměrnosti betonu z měření 

provedeného přímo na základových konstrukcích, ani v tomto případě nelze 

označit beton základových konstrukcí hlediště za rovnoměrný. Variační 

koeficient byl sice menší než v případě prvního posudku, ale stále byl o 3,2 % 

vyšší než normová hodnota.  

U vzorků, které byly získány z vývrtů odebraných na základech schodiště, 

vycházely jednotlivé rychlosti, a tím pádem i výsledné rychlosti, o poznání 

lépe. Minimální hodnota zde byla dokonce o skoro 400 m/s vyšší, než 

průměrná hodnota stanovena na vzorcích základů hlediště. Průměrná 

rychlost byla stanovena 3882 m/s. Postupně jednotlivé ukazatele v podobě 

odebraných vývrtů, objemových hmotností a teď i získané rychlostí UZ 

vlnění, napovídají o lepší kvalitě betonu u základových konstrukcí schodiště.  

Tab. 8: Statistické ukazatele pro posouzení rovnoměrnosti betonu podle UZ vlnění 

 

Tab. 9: Rychlosti UZ vlnění na zkušebních vzorcích získaných z vývrtů schodiště 
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Bohužel ani vyšší získané rychlosti nezajistily to, že bychom mohli beton 

základových konstrukcí schodiště označit jako rovnoměrný. Jelikož 

jednotlivé výsledné rychlosti se od sebe významně lišily, jak ukazuje 

stanovená výběrová směrodatná odchylka. Námi stanoven variační 

součinitel u těchto základových konstrukcí překračoval normovou hodnotu 

pouze o 0,5 %.  

Pro lepší názornou ukázku a srovnání všech získaných hodnot rychlostí UZ 

vlnění na vzorcích bylo zvoleno grafické znázornění v podobě histogramu 

četností. Již na první pohled lze říci, že v obou případech měření mají získané 

hodnoty rychlostí UZ vlnění normální rozdělení, jelikož distribuce četností 

vytvářejí přibližný tvar Gaussovy křivky. Zároveň také toto grafické zobrazení 

lépe vystihuje již výše zmíněné poměrně zásadní rozdíly mezi získanými 

Tab. 10 statistické ukazatele pro posouzení rovnoměrnosti betonu podle UZ vlnění 

 

 

Obr. 90: Histogram četnosti získaných rychlostí UZ vlnění 
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rychlostmi UZ vlnění u jednotlivých vzorků, odebraných na základových 

pasech schodiště a hlediště. 

Posouzení pevnostní třídy betonu 

 Pro posouzení pevnosti třídy betonu, která byla deklarována jako 

C 20/25 bylo nutné nejprve získat jednotlivé pevnosti betonu v tlaku 

u zkušebních vzorků získaných z vývrtů odebraných na základových pasech 

schodiště i hlediště. Za tímto účelem byla zvolena destruktivní zkouška 

pevnosti betonu v tlaku. Její příprava a průběh je v porovnání 

s nedestruktivními metodami časově náročnější, ale její výsledky bývají 

obvykle přesnější. Podstatou zkoušky je zatěžování zkušebních vzorků ve 

zkušebním lise až do jejich porušení. Samotný zkušební postup se zahájí 

přípravou zkušebního tělesa. To je nutné otřít a odstranit z něj veškeré 

nečistoty, a to zejména z ploch, které budou v kontaktu s tlačnými plochami 

lisu. Důležitým krokem je také provést kontrolu jeho rozměrů. Následně se 

vloží těleso do lisu (vývrt kolmo na směr hutnění) na střed spodní tlačené 

desky. Mezi těleso a plochy lisu se nesmí použít žádné podložky kromě 

přídavných desek. Po správném osazení tělesa následuje jeho zatěžování. 

Po nastavení počátečního napětí se následně zatěžuje plynule, bez nárazu 

až do porušení vzorku, při kterém se zaznamená dosažení maximální 

zatížení. Posledním krokem před stanovení požadovaných pevností betonu 

v tlaku je potřeba posoudit způsob porušení, neboť norma stanovuje 

přípustné a nepřípustné způsoby porušení. Pokud je způsob porušení 

přípustný, lze stanovit pevnost betonu v tlaku, která je dána poměrem 

získaných maximálních zatížení (sil) a průřezové plochy zkušebního vzorku. 

Námi stanovené pevnosti betonu v tlaku u jednotlivých vzorku jsou uvedeny 

v tabulkách níže. 
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Tab. 11: Získané pevnosti v tlaku fc,1.1 betonu základu hlediště a schodiště 
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Z jednotlivých pevností betonu v tlaku byly následně stanoveny minimální 

a průměrné pevnosti betonu zvlášť pro základové konstrukce hlediště 

a schodiště. Průměrná pevnost betonu základových pasů hlediště byla 

stanovena 10,9 MPa a k ní odpovídající minimální pevnost 7,3 MPa. 

V případě základových pasů schodiště vyšla průměrná pevnost betonu 

výrazně vyšší 28,2 MPa a minimální poté 22,1 MPa. Tyto stanovené pevnosti 

byly použity při posouzení pevnostní třídy podle ČSN EN 13 791 [14]. 

V případě betonu základových pasů hlediště nebylo splněno při posouzení 

ani jedno kritérium pro pevnostní třídu betonu C 20/25. Jak je patrné 

z tabulky uvedené výše, mezi naměřenými a normovými hodnotami 

pevnosti betonu je markantní rozdíl. Mohly bychom se také zabývat tím, pro 

jakou pevnostní třídu betonu by byla kritéria splněna. V následující tabulce 

je uvedeno posouzení pro nejnižší pevnostní třídu betonu, kterou udává 

norma ČSN EN 13 791 [14], a tou je pevnostní třída betonu C 8/10. 

Tab. 12: Posouzení pevnostní třídy betonu základu hlediště 
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Jak se ukázalo posouzením podle aktuálně platné normy ČSN EN 13 791 [14] 

beton základových konstrukcí hlediště nejen že nesplňuje kritéria pro 

deklarovanou pevnostní třídu betonu C 20/25, ale nesplňuje také kritéria 

pro nejnižší uváděnou pevnostní třídu C 8/10, jak bylo prokázáno 

kontrolním posouzením.  

Díky vyšší průměrné a minimální hodnotě pevnosti u betonu základových 

pasů schodiště byla splněna při posouzení obě kritéria pro deklarovanou 

pevnostní třídu betonu C 20/25. Je tedy možné podle ČSN EN 13 791 [14] ve 

Tab. 13: Posouzení pevnostní třídy betonu základu hlediště pro beton C 8/10 

 

Tab. 14: Posouzení pevnostní třídy betonu základu schodiště 
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zkoumané zkušební oblasti, kterou zde představovaly dva krajní základové 

pasy, akceptovat shodu pevnosti betonu v tlaku.  

4.3.5 Zhodnocení provedených měření a návrh řešení 

 I na tomto příkladu provedené kontroly kvality provedení je jasně 

vidět, jak důležitá je průběžná kontrola během provádění. Díky ní zde byla 

odhalena řada pochybení, zejména pak v průběhu betonáže základových 

konstrukcí, které vedly ke vzniku pochybností o jejich kvalitě provedení. 

Jednotlivá měření poté tyto pochybnosti potvrdila, a to zejména 

u základových konstrukcí hlediště. Právě zde beton při vyhodnocení nesplnil 

kritéria ani pro nejnižší pevnostní třídu betonu C 8/10. Na základě těchto 

získaných skutečností investor požadoval po prováděcí firmě odstranění 

těchto osmi nevyhovujících základových konstrukcí a vybudování nových, 

které již budou splňovat veškeré požadavky a kritéria. 
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5 ZÁVĚR 

 Provádění železobetonových konstrukcí se skládá z řady dílčích 

procesů a každý z nich do jisté míry ovlivňuje výslednou kvalitu díla. Je proto 

nutné jakýmkoliv způsobem zabránit, aby při těchto procesech nevznikaly 

chyby, které mohou vést v případě jejich neodstranění ke vzniku vad. Ty pak 

negativním způsobem ovlivňují výslednou kvalitu. Cílem této diplomové 

práce bylo zejména představit všechny aspekty a jednotlivá úskalí těchto 

procesů a kontrol, které jsou prováděny u nově vybudovaných 

železobetonových konstrukcí nebo jejich dílčích částí.  Po těchto kontrolách 

je v dnešní době stále větší poptávka, a to zejména v případech, kdy 

vzniknou jakékoliv pochybnosti o výsledné kvalitě díla. Zároveň se také tyto 

kontroly stávají běžným nástrojem pro investora, který chce mít jistotu, že 

výsledná kvalita díla odpovídá všem jeho požadavkům. 

 V teoretické části byly popsány jednotlivé dílčí procesy provádění 

železobetonových konstrukcí. Následně byly rozebrány příslušné platné 

normy, které se týkají návrhu, provádění a případné kontroly 

železobetonových konstrukcí. Byla zde představena důležitost jednotlivých 

kontrol, které doprovází celý proces výstavby a s tím související kontrolní 

a zkušební plány. Na závěr této části byly představeny jednotlivé 

diagnostické metody využívané při ověřování kvality provedení. 

 Praktická část byla rozdělena do tří kapitol. První kapitola byla 

zaměřena na typicky se opakující vady, jež se mohou vyskytovat u nově 

vybudované železobetonové konstrukce, zejména v případě nedodržení 

daných technologických předpisů. Druhá a třetí kapitola praktické části se 

poté věnovala vyhodnocení dvou provedených kontrol, které sloužily pro 

ověření kvality provedení. V obou případech, ať se jednalo o kontrolu nově 

vybudované přístavby stodoly nebo kontrolu základových konstrukcí letního 



120 

kina, bylo prokázáno pochybení ze strany prováděcí firmy. Tato pochybení 

zásadním způsobem ovlivnila požadovanou kvalitu provedení. Je tedy 

nesmírně důležité, aby byly vykonávány průběžné kontroly jednotlivých 

pracovních procesů, díky kterým je možné včas odhalit a případně odstranit 

nedostatky. Pokud je však nezbytné přistoupit k provedení kontroly, jako 

tomu bylo i v těchto případech, je nutné pečlivě vybírat diagnostické metody. 

U nových konstrukcí je snaha minimalizovat poškození konstrukce 

způsobené provedenou kontrolou. Zejména nedestruktivní metody jsou 

vhodným nástrojem a pomocníkem při kontrolách a ověřování kvality 

provádění u těchto konstrukcí. Již v dnešní době dokáží tyto metody díky 

moderním technologiím poskytnout dostatečné množství informací 

o zkoumané konstrukci, aniž by ji jakkoliv poškodily. V první řadě je vhodné 

v maximální míře využít tyto metody, než bychom přistoupili 

k semidestruktivním metodám, například v podobě odebírání jádrových 

vývrtů. 
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6.2 Seznam použitých zkratek a veličin 

tj.  to je 

např.  například 

TP  technologický postup 

tzv.  tak zvaná 

ČSN  česká státní norma 

EN  evropská norma 

ČSN P  česká předběžná technická norma 

ČB  čerstvý beton 

PD  projektová dokumentace 

KZP  kontrolní a zkušební plán  

UZ  ultrazvuk 

GPR  Ground Penetrating radar 

NP  nadzemní podlaží 

ZV  ztužující věnec 

S  sloup 

TDS  technický dozor stavebníka 

CO2  oxid uhličitý 

fyk  charakteristická pevnost oceli v tahu 

fct  pevnost betonu za ohybu 

fc  pevnost betonu v tlaku 

ν  variační součinitel 

Δ  rozdíl znaků dvou měřených míst 

d  průměr 
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h  výška 

mr  hmotnost 

V  objem 

D  objemová hmotnost 

vL  rychlost šíření UZ vlnění 

%  procenta 

ø  průměr 

MPa  megapascal 

kHz  kilohertz 

pH  potenciál vodíku 

MHz  megahertz 

GHz  gigahertz 

m/s  metr za sekundu 

Kg/m3  kilogram na metr krychlový 

kg  kilogram 

kN  kilonewton 

m3  metr krychlový 

μs  mikrosekunda 

mm  milimetr 

m  metr 

cm  centimetr 
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Příloha č. 1: Vzorový KZP pro monolitické železobetonové konstrukce 
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Příloha č. 2: Rozsah měření provedeného u novostavby útulny 
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