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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se v úvodu zabývá vlastnostmi železobetonu a popisuje jeho základní 

zkoumané vlastnosti. V jednotlivých částech se pak věnuje metodám užívaným  

k diagnostice stavebních konstrukcí. Blíže se zabývá vybranými metodami, které jsou 

použity v praktické části této práce.  

Cílem praktické části bylo stanovení polohy výztuže u vybraných stropních prutových 

prvků stávajícího objektu.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Beton, diagnostika, železobeton, ocelová výztuž, nedestruktivní metody, stavebně 

technický průzkum, Hilti PS 1000, Profometer PM-630, trám, průvlak 

 

 

ABSTRACT  

The bachelor thesis deals with properties of reinforced concrete and describes its basic 

investigated properties. In the each parts this study deals with the methods used for 

diagnostics of building structures. In greater detail deals with selected methods, which 

are used in the practical part of this work. 

The aim of the practical part was to find out reinforcement in selected ceiling elements of 

the existing building. 
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Concrete, diagnostic, reinforced concrete, steel reinforcement, non-destructive method´s, 
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1 Úvod 

1.1 Úvod  

Samotný pojem diagnostika je zažit spíše ve zdravotnictví, avšak v dnešní době se 

čím dál více objevuje i v technických oborech. Diagnostika stavebních konstrukcí je 

důležitým nástrojem stavebnictví, jenž slouží k odhalení skutečných stavů zkoumaných 

konstrukcí a tedy je klíčem k určení její reálné aktuální kondice. 

V teoretické části jsem se zabýval metodikou diagnostiky železobetonových 

konstrukcí obecně, kdy jsem určil nejdřív posuzované vlastnosti železobetonu a následně 

popsal odpovídající metody k stanovení těchto vlastností. Zejména jsem se zaměřil na 

metody pro zjišťování výztuže v konstrukci, na základě kterých byla provedena praktická 

část této práce. 

V praktické části jsem měl možnost se zapojit do zkoumání starého objektu z první 

poloviny dvacátého století. Cílem našeho snažení bylo určit vyztužení v prutových 

stropních prvcích vytipovaných investorem.  

Sám jsem si vybral téma Metodika diagnostiky železobetonových konstrukcí z toho 

důvodu, že železobeton je dnes nejpoužívanějším stavebním materiálem současnosti a 

zároveň jeho historie není příliš dlouhá. Stále se vyvíjí a zdokonaluje, z čehož vyplývá, že 

jsou kolem nás stavby, které byly provedeny ze železobetonu, jehož vlastnosti se 

s kvalitami dnešního železobetonu dají srovnat jen velmi vzdáleně. [1] 

1.2 Cíle práce 

Cílem teoretické části je vypracovat přehled a popis metod pro zjištění vlastností 

železobetonu s širším popisem metod zaměřených na diagnostiku výztuže, užitých při 

praktické části mé práce.  

Cílem praktické části je diagnostika čtyř průvlaků a tří trámů stávající budovy pro 

budoucí ověření její způsobilosti ke znovu uvedení do provozu a následná interpretace 

výsledků tohoto průzkumu.  
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2 Podstata diagnostiky 

2.1 Proč a kdy diagnostiku provádíme 

Jelikož na žádnou konstrukci nepůsobí od přírody vždy stejné vlivy a účinky zatížení 

a žádná konstrukce není postavena z bezchybných materiálů, nelze ani diagnostiku 

stavebních konstrukcí unifikovat a sestavit tak univerzální postup pro jakoukoli konstrukci, 

jenž by vyšetřil právě potřebné vlastnosti. Z tohoto důvodu navrhujeme posuzované 

vlastnosti a postup pro jejich zjištění u každé konstrukce zvlášť. A to jak u staveb 

historických, tak nových [2]. 

Diagnostiku stavebních konstrukcí provádíme zejména z následujících důvodů: 

 U nové konstrukce vznikly pochybnosti o kvalitě betonu, či krytí výztuže 

 U starších konstrukcí se objevily staticky závažné poruchy (např. trhliny) a vznikla 

pochybnost o její bezpečnosti 

 U starších konstrukcí je připravována rekonstrukce, přestavba, či nadstavba  

 Diagnostika je předepsána v projektové dokumentaci po určité době od 

výstavby.[2] 

2.2 Zkoušené vlastnosti 

V této části se budeme zabývat vlastnostmi, které zkoušíme u jednotlivých částí 

konstrukce, pokud není k dispozici zaručená projektová dokumentace dané konstrukce. 

2.2.1 Vlastnosti betonu a příklad metod pro jejich zjištění 

 Druh betonu – vychází z výsledku zkoušky pevnosti na lise 

 Stejnorodost – tvrdoměrné zkoušky, ultrazvukové metody, dle objemové 

hmotnosti 

 Pevnost betonu v tlaku – tvrdoměrné metody, ultrazvukové metody, zkouška na 

jádrových vývrtech 

 Modul pružnosti betonu – ultrazvukové metody, zkouška na jádrových vývrtech 

 Objemová hmotnost – ultrazvukové metody, ponořením do vody  

 Míra karbonatace – fenolftaleinová zkouška, chemický rozbor 

 Chemické vlastnosti betonu – chemický rozbor. [3] [4] 
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2.2.2 Vlastnosti oceli 

 Druh betonářské výztuže – sekaná sonda, laboratorní tahové zkoušky 

 Množství a poloha výztuže –  sekaná sonda, elektromagnetické indikátory výztuže 

georadar, radiografická metoda  

 Míra koroze ocelové výztuže – sekaná sonda, akustická metoda. [3] 

2.3 Stavebně technický průzkum 

Stavebně technický průzkum (dále jen STP) slouží k odhalení stavu konstrukce 

především z hlediska statického. Může sloužit k zjištění vlastností celé konstrukce, jejích 

částí (hlavních, vedlejších), popřípadě lze rozšířit dle požadavků objednavatele. Jak již bylo 

řečeno, STP se provádí jak u staveb nových, tak u staveb stávajících a v každém případě je 

originální. Nástroje STP jsou jednotlivé diagnostické metody, jež slouží k zjištění stavu 

konstrukce, popřípadě projektová dokumentace, je-li k dispozici. Kvalita STP se také odvíjí 

od kvalifikace pracovníků, jež jej provádějí, z tohoto důvodu je vhodné, aby průzkum vedli 

lidé znalí v oboru stavebnictví, oboru stavební zkušebnictví, popřípadě statiky konstrukcí. 

STP nám jako výstup podává závěrečnou zprávu, jež může být vypracována ve třech 

stupních a to, předběžný STP (pro zpracování studie), podrobný STP (pro zpracování 

výpočtů) a doplňující, či speciální STP (pro doplnění výstupů podrobného STP) [2]. 

Postup hodnocení konstrukce, či více konstrukcí dle ČSN ISO 13822: 

1. Stanovení účelu hodnocení 

2. Scénáře 

3. Předběžné hodnocení 

4. Podrobné hodnocení 

5. Výsledky hodnocení 

6. V případě potřeby se postup opakuje. [5] 

Před zahájením hodnocení konstrukce se doporučuje prohlídka stavby [5]. 
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2.4 Vady, poruchy  

Beton je vysoce alkalický, kvůli čemuž velmi snadno reaguje s okolním prostředím 

a ztrácí tak svou zásaditost, neboli hodnotu pH, kdy dochází k neutralizaci betonu, což má 

za následek pokles jeho žádaných vlastností. Principiálně lze vlivy působící na stavební 

konstrukci rozdělit, dle jejich charakteru, do dvou skupin na: 

 fyzikálně mechanické 

o Vliv zatížení 

o Působení vlhkosti a mrazu 

o Střídání teplot atd. 

 fyzikálně-chemické 

o Agresivní látky /kapaliny  

o Plyny, pevné látky 

o Biogenní vlivy atd. [6] 

V praxi je konstrukce zatížena spolupůsobením těchto vlivů. V obecném povědomí 

je posuzovat konstrukce především na fyzikálně mechanické vlivy. Avšak reálně mohou 

být fyzikálně chemické vlivy zcela klíčové.  

Základní příčiny vad a poruch: 

 U čerstvého betonu 

o chybné složení betonu 

 nekvalitní suroviny 

 špatný poměr jednotlivých složek 

 chybné dávkování apod. [6] 

o technologická nekázeň při zpracování 

 dodatečné ředění betonu vodou 

 nedostatečné zhutnění 

 rozmísení směsi při ukládání 

 chybně provedené nebo nedostatečně ošetřené pracovní spáry 

 špatné ošetřování apod. [6] 
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 U ztvrdlého betonu  

o nedostatečná pevnost 

o nedostatečná vodotěsnost 

o nízké krytí výztuže 

o nevhodné užívání konstrukce 

o degradace vlivem agresivních činitelů 

o vznik trhlin apod. [6] 

Mezi hlavní vady železobetonových konstrukcí, které byly provedeny do konce 30. let, 

patří:  

 Nevyhovující kotvení výztužných vložek 

 Nevyhovující uspořádání a provedení smykové výztuže a ohybů 

 Nesprávný způsob vyztužení železobetonových prvků 

 Použití různých druhů a kvality výztuže, cementu a kameniva 

 Nedostatečná tloušťka krycích vrstev betonu 

 Rozměrové nepřesnosti při výrobě 

 Špatné podložení při uložení na kontejner nebo na stavební skládce [7]. 

 

Schematické rozdělení činitelů dle působení a jejich následky: 

 
Obr. 2.1 Schéma vnitřních činitelů nepříznivě ovlivňujících životnost železobetonových konstrukcí a 

jejich následky [8] 
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Obr. 2.2 Schéma vnějších činitelů nepříznivě ovlivňujících životnost železobetonových konstrukcí a 

jejich následky [8]. 
 
 
 

 
Obr. 2.3 Schéma konstrukčních činitelů nepříznivě ovlivňujících životnost železobetonových 

konstrukcí a jejich následky [8]. 
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3 Vybrané metody diagnostiky 

3.1 Schmidtovým tvrdoměrem  

Tato metoda spadá pod tvrdoměrné metody, kdy norma připouští mimo tuto 

metodu také metodu Poldi. Tvrdoměrné zkoušky patří mezi zkoušky nedestruktivní. Mezi 

výhody této zkušební metody patří zejména počet zkušebních míst a rychlost provedení. 

Mezi nevýhody se řadí především množství faktorů ovlivňující přesnost výsledku, 

například lidský faktor, či kvalitu úpravy povrchové vrstvy betonu, jenž může výsledek 

zcela znehodnotit. Tato zkušební metoda nemůže být jedinou metodou pro stanovení 

pevnosti betonu v tlaku. Při správné korelaci ji však můžeme užít jako metodu 

doplňkovou. Tuto zkoušku lze provádět pouze při teplotách 0–50 °C a zkoušet lze pouze 

prvky nejmenší tloušťky 100 mm [9] [10] [11]. 

Existují různé typy klasických Schmidtových tvrdoměrů:  

 Typ P  

 Typ L (Light)  

 Typ N (Normal)  

 Typ M (Masiv)  

U modifikovaných typů LR a NR jsou hodnoty odrazu zaznamenávány jako 

sloupcový diagram na registrační papír [9] [10].  

 SilverSchmidt  

o Podobné vlastnosti jako klasická kladívka 

o Automatická kalkulace odskoku 

o Dlouhodobější intervaly nutné kalibrace 

o Pracuje přímo s energií dopadu, není tedy třeba brát v úvahu směr 

zkoušení, viz dále [12] 

 
Obr. 3.1 Schmidt typ SilverSchmidt [12] 

 

Při provádění této zkoušky se řídíme normou: ČSN 731373 [10]. 
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3.2 Ultrazvuková impulsová metoda 

Principem zkoušky spočívá v opakovaném vysílání impulsů do materiálu a jejich 

zaznamenávání po projití materiálem. Tyto kmity jsou vyvolány na jedné straně budičem a 

na druhé straně měřeného tělesa zaznamenávány snímačem, frekvence kmitů se ve 

stavebnictví pohybuje od 20kHz do 150kHz, ale lze i nižší, či vyšší. Při této zkoušce měříme 

čas průchodu impulsu vzorkem a vzdálenost, kterou impuls prochází, z těchto dvou 

zjištěných hodnot se spočítá rychlost v  [13]. Z této spočtené rychlosti lze výpočtem 

zjistit další vlastnosti materiálu jako je: 

 Hodnota dynamického modulu pružnosti  

 Pevnost betonu v tlaku  

 Hustota betonu 

 Stanovení stejnorodosti betonu 

 Stanovení strukturních změn  

 Jiné pevnosti, například v tahu za ohybu, či v prostém tahu [9] 

 

Provedení zkoušky: 

Po přitlačení sond k povrchu a vyvození signálu v budiči probíhá vzorkem impuls, 

který zachytí snímač. Přístroj zaznamenává první vlnu signálu, která dorazí ke snímači. 

Námi naměřená hodnota času tL však není sama o sobě vypovídající, je ovlivněna 

především konstrukcí obvodu přístroje ultrazvukových sond a použitím akustického 

vazebního prostředku. Nutno tedy čas průchodu redukovat o ztrátový takzvaný mrtvý čas, 

který zjistíme měřením na kalibračním vzorku. Na tomto vzorku, jindy také označovaný 

etalon, je označena nominální doba průchodu tímto vzorkem. Přiložíme sondy na 

kalibrační vzorek s odpovídajícím (použitým při měření) vazebním prostředkem a 

odpovídajícím přítlakem získáme čas průchodu. 
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Ztrátový čas stanovíme: 

[s] [13] 

tkor  – ztrátový čas 

tME  – čas průchodu kalibračním vzorkem 

tE  – nominální doba průchodu kalibračním vzorkem 

 

Opravdová hodnota času průchodu signálku materiálem se poté stanoví: 

[s] [13] 

ti – doba průchodu signálu vzorkem 

tL  – základní naměřená doba průchodu signálu bez odpočtů 

 

Impulzová rychlost se vypočítá: 

 [m/s] [13] 

L – délka průchodu impulsu 

 

Zkoušky založené na rychlosti šíření impulsů se řídí normou ČSN EN 12504-4. [14] 
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3.3  Jádrové vývrty 

Odebrání jádrového vývrtu znamená vždy velký zásah do konstrukce, proto je 

nutné výběr jeho rozměrů a množství vždy důkladně naplánovat v závislosti na 

zkoušených vlastnostech a hodnocení výsledných údajů. Zjištěné hodnoty na vývrtech lze 

použít pro upřesnění hodnot nedestruktivních zkoušek. Na vývrtech dále provádíme 

obvykle následující zkoušky: 

 Stanovení modulu pružnosti 

 Zjištění obsahu chloridových iontů 

 Stejnorodost  

 Stanovení hloubky karbonatace betonu 

 Pevnost v tlaku na lise 

Vývrty mají být přednostně odebrány v místech s minimálním výskytem výztuže,  

a to tak, aby nebyly v blízkosti spár, či hran prvků. Průměr vývrtu obecně volíme co 

nejmenší z důvodu zásahu a poškození dané konstrukce, avšak musíme respektovat 

stavbu betonu. Například pokud je maximální rozměr zrna v jádrovém vývrtu větší než 1/3 

průměru vývrtu zjištěná pevnost je tím velmi ovlivněna. To však neplatí pro vývrty 

o průměru do 25 mm, na kterých se zkoumá propustnost, či hloubka karbonatace betonu. 

Jádrové vývrty se odebírají pomocí kotvené vrtačky s dutými nadstavci. Bezprostředně po 

provedení vývrtu je jej nutno označit [15].   
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3.3.1 Pevnost v tlaku vývrtu na lise:  

Zkoušíme tělesa zhotovena z vývrtů průměru 25, 50, 100, 150mm a mezilehlé. 

Délka vývrtu určeného pro zkoušku pevnosti v tlaku vychází z poměru k průměru vývrtu  

a způsobu následné úpravy vývrtu. Pro porovnání s krychelnou pevností je poměr délky 

k průměru roven 1,0, pro porovnání s válcovou 2,0. Starší stále platné normy však 

umožňují použití poměru 1,0 až 2,0 pro porovnání s válcovou pevností, do výpočtu však 

nutno zahrnout koeficient štíhlosti.  

Vývrty s trhlinami, dutinami, či nepevnými okraji se nezkouší. Je dále zakázáno 

zkoušet vývrty, jež obsahují výztuž ve směru podélné osy.  [13] 

Zkoušené těleso má být dále upraveno dle normy ČSN EN 12390-1 viz obr. 3.2  

a tab. 3.1 a 3.2, pokud této normě nevyhovuje, postupujeme dále podle ČSN EN 12390-3 

příloha B. [16] [15] 

 
Obr.  3.2 Vlevo schéma zkušebního válce, vpravo schéma zkušební krychle [15] 

 

Tab. 3.1 Rozměry zkušebních krychlí [15] 

d[mm] 100 150 200 250 300 

 
Tab. 3.2 Rozměry zkušebních válců [15] 

d[mm] 100 1131) 150 200 250 300 
1)Této hodnotě přibližně odpovídá zatěžované plocha 

10 000mm2 
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Provedení zkoušky: 

Zkoušku provádíme lisem odpovídajícím požadavkům normy ČSN EN 12390-4. Při 

zkoušení postupujeme dle normy ČSN EN 12390-3. Poté, co se vzorek poruší, je nutno 

ověřit správnost porušení dle normy ČSN EN 12390.  [17] 

Zjištění pevnosti vzorku: Pevnost v tlaku dále vypočítáme pomocí vzorce: 

 [17] 

FMAX  – maximální zatížení při porušení  

Ac  – zatěžovací plocha tělesa 

Zjištěná pevnost v tlaku se zaokrouhluje na 0,1 mm. [17] 

Vyhodnocení zkoušky: 

Tuto naměřenou pevnost však nemůžeme kvůli nehomogenitě betonu a dalším 

vlivům brát jako charakteristickou. V dnešní době je více postupů, dle kterých lze 

charakteristickou pevnost zjišťovanou na vzorcích z jádrových vývrtů stanovit. Lze 

postupovat dle evropských norem ČSN EN 1990, které jsou v souladu s českou normou 

ČSN ISO 13822, druhý postup určení pevnosti je dle ČSN EN 13791. Při stanovení 

charakteristické pevnosti se však doporučuje vycházet z normy ČSN EN 1990, jelikož 

hodnoty pevností získané pomocí normy ČSN EN 13791 jsou vyšší a její výsledky na rozdíl 

od ČSN EN 1990 nejsou spojité. [18] 

Zjištěnou pevnost dále zatřídíme, viz tab. 2.4 a určíme třídu, do které beton námi 

zkoumané konstrukce spadá. 
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Tab. 3.3 Minimální charakteristická pevnost v tlaku tříd betonu v konstrukci  [19] 

Pevnostní třída 
betonu 

podle ČSN EN 206-1 

Poměr charakteristické 
pevnosti 

betonu v tlaku v konstrukci 
k charakteristické pevnosti 

betonu 
v tlaku normových těles 

Minimální 
charakteristická pevnost betonu 

v tlaku v konstrukci Mpa 

fck,is,cyl fck,is,cube 

C8/10 0,85 7 9 

C12/15 0,85 10 13 

C16/20 0,85 14 17 

C20/25 0,85 17 21 

C25/30 0,85 21 26 

C30/37 0,85 26 31 

C35/45 0,85 30 38 

C40/50 0,85 34 43 

C45/55 0,85 38 47 

C50/60 0,85 43 51 

 

Pokud jsou výsledky značně na stranu bezpečnou, doporučuje se odebrat více vývrtů [19]. 

 

3.3.2 Stanovení statického modulu pružnosti  

Tato zkouška je závislá na výsledcích zkoušek na vývrtech v tlaku a provádí se na 

třech vzorcích. Statický modul pružnosti se zjišťuje ve zkušebním lise na zkušebních 

tělesech tvaru válce o poměru délky k průměru L/d=2. Nejmenší rozměr zkoušeného 

tělesa odebraného z konstrukce musí být 100 mm nebo nejméně třikrát větší, než je 

největší rozměr kameniva [20]. 

Postup zkoušky: 

Zkušební těleso zatěžujeme ve zkušebním lise silou odpovídající základnímu napětí 

a poté se napětí plynule zvyšuje až na hodnotu jedné třetiny pevnosti v tlaku zkoušeného 

vzorku (jde o válcovou pevnost pro L/d=2). Během zkoušky se zaznamenávají poměrná 

přetvoření zatěžovaného vzorku při odpovídajících napětích. Modul pružnosti se poté 

vypočítá jako podíl rozdílu základního a horního napětí ku rozdílu odpovídajících 

poměrných přetvoření. Přesný průběh zkoušky popisuje norma ČSN ISO 1920-10. [20] 
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Vyhodnocení zkoušky: 

Po zjištění poměrných přetvoření při odpovídajících napětích dosadíme do vzorce 

pro zjištění statického modulu pružnosti: 

[20] 

 [20] 

Ϭa  – Horní zatěžovací napětí [MPa] 

Ϭb – Základní zatěžovací napětí (0,5 MPa) 

εa – Průměrné poměrné přetvoření stanovené na vzorcích při horním zatěžovacím 

napětí [-] 

εb – Průměrné poměrné přetvoření stanovené na vzorcích při základním zatěžovacím 

napětí [-] 

 

Výsledek se vyjádří v GPa s přesností na tři desetinná místa [20].  
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3.3.3 Fenolftaleinová zkouška 

Karbonatace je chemický proces, při kterém reaguje oxid uhličitý se složkami 

obsaženými v cementovém tmelu. Karbonatace nemá nepříznivý vliv na samotnou 

pevnost betonu, avšak snižuje jeho pH. Snižováním pH betonu se stává beton méně 

zásaditým, a tedy méně schopen chránit ocelovou výztuž před korozí. Výztuž poté vlivem 

kyslíku a vlhkosti může korodovat. Hloubku karbonatace betonu určujeme pomocí 

jednoduché fenolftaleinové zkoušky, která je ovšem pouze orientační [2] [21]. 

Chemický proces: 

 Průběh karbonatace 

 [22] 

Provedení zkoušky: 

Povrch zkoumaného vzorku se očistí, skropí destilovanou vodou a nechá chvíli 

oschnout. Poté se na povrch vzorku aplikuje jednoprocentní roztok fenolftaleinu.  

Vyhodnocení zkoušky: 

V místech, která se zbarví červenofialovou barvou, je hodnota pH vyšší než 9,5  

a pokud zde nepůsobí jiné nepříznivé vlivy (např. chloridové ionty), je výztuž v této 

hloubce chráněna proti korozi. V případě, že v hloubce, v které se nachází výztuž, povrch 

vystavený této zkoušce nezmění barvu, je výztuž ohrožena korozí vlivem vlhkosti [2]. 

 

 
Obr. 3.3 Vzorek vystaven fenolftaleinové zkoušce [23] 
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3.3.4 Zjištění obsahu chloridových Iontů  

Tato zkouška se provádí u objektů vystavených působení rozmrazovacích 

prostředků, například mostů. Chloridové ionty umožňují korozi výztuže i při hodnotě 

pH>9.5 prostředí, v kterém se nachází. Vzorky o rozměrech 0,2x0,2 m odebíráme z oblastí: 

 betonových ochranných vrstev kotev předpínacích lan 

 soustředěné nosné výztuže 

 evidentně narušených korozí výztuže 

Pro tuto zkoušku odebíráme vzorky bez použití vody při vrtání. Odebrané vzorky se 

homogenizují a ve vodních výluzích z odebraného betonu se dále stanovuje hodnota pH  

a obsah vodorozpustných chloridů odměrnou analýzou. [2] 

Pokud je poměr cCl-/cOH-> 0,6 je přepokládána koroze výztuže [2]. 
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3.4 Radiografie 

Radiografie patří mezi nedestruktivní metody. Slouží k přesnému určování polohy 

výztuže, jejího typu, krytí a množství. Radiografie je schopna zkoumat výztuž i ve více 

vrstvách. 

Radiografie využívá zeslabování ionizačního záření při průchodu materiálem. Míru 

zeslabení záření udává především energií záření, velikost hustoty toku záření, objemová 

hmotnost prozařovaného prvku, jeho tloušťka a chemickém složení. Při diagnostice 

železobetonových konstrukcí se využívá rozdílného zeslabení záření plynoucí z rozdílné 

objemové hmotnosti betonu a hustoty oceli. Takto zeslabené záření po průchod 

konstrukcí se zaznamenává na radiografický film o rozměrech 0,3×0,4 m, který se 

následně vyvolá.  Na vyvolaném filmu se místa vystavená slabšímu záření (záření 

zeslabeno průchodem výztuží o vyšší hustotě než je objemová hmotnost betonu) zobrazí 

jako světlejší a poměrné jasně ohraničují polohu výztuže vzhledem k zdroji záření. 

Vyhodnocení: 

Snímky dále zpracováváme graficky, zjištění polohy výztuže vychází z jejího 

průmětu na radiografické filmy pořízené v různých polohách zářiče viz obr.3.4. Vzájemná 

poloha snímků je dána olověnou fixační značkou.   

 
Obr. 3.4 Vyhodnocení snímků pořízených pomocí radiografie [2] 
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3.5 Georadar  

Užití georadaru (dále jen GPR) ve stavebním zkušebnictví je jednou z mladších 

metod diagnostiky stavebních konstrukcí, přestože princip GPR byl v jiných odvětvích jako 

je například letectví, vojenství využíván již dříve. Je to zdůvodněno tím, že je jeho aplikace 

úzce spjata s vývojem informační techniky a měřících antén s odpovídající 

frekvencí/výkonem. Ve stavebnictví se využívají záření o frekvenci 108–109 Hz. Obecně 

platí, že je GPR schopen zachytit nehomogenitu o velikosti větší než je polovina vlnové 

délky. Lze tedy říci, že ve stavebnictví užívané GPR pracují na vyšších frekvencích, z čehož 

však vyplývá jejich omezený hloubkový dosah. Vzájemnou závislost mezi délkou 

frekvence, hloubkou prozáření a přesností detekce nehomogenit lze vyčíst z tab. [24].  

 

Tab. 3.4 Přibližné závislosti frekvence antény na hloubce a velikosti cíle [25] 

Doba trvání pulsu 
[ns] 

Frekvence antény 
[MHz] 

Přibližná hloubka 
dosahu v půdě 

[m] 

Přibližná velikost cíle 
v půdě 

[m] 
1 1500 0,3 0,03 

1,5 1000 1 0,1 

3 500 2 0,2 

6 250 3 0,3 

15 100 5 0,5 

30 50 10 1 

75 20 20 2 

 

Přelom ve využití GPR ve stavebnictví byl uvedení HILTI PS 1000 na trh viz obr 3.5. 

 
Obr. 3.5 GPR Hilti PS 1000 [26] 
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Přístroj HILTY PS 1000 je přímo uzpůsoben pro stavební zkušebnictví, je menší než 

jiné GPR, a jelikož je vybaven třemi anténami, je schopen hledat výztuž i ve více vrstvách.  

I přes jeho praktické rozměry je však limitován při užívání nutností, aby se vždy točilo 

alespoň jedno kolečko přístroje.  [27] 

Tab. 3.5 Technické údaje GPR Hilti PS 1000 [25] 

Max. detekční hloubka na detekci předmětů 400 mm 

Přesnost lokalizace ±10 mm2 

Min. vzdálenost mezi dvěma sousedními 

předměty 

40 mm 

Přesnost určení hloubky <100 mm: ±10 mm> 100 mm: ±15 % 

Rozsah provozní teploty -10 – 50 °C 

Rozměry (monitor) 292x208x65 mm 

Počet antén 3 

Max. rychlost skenování 0,5 m/s 

 

Tato metoda funguje na principu vysílání elektromagnetických pulsů do 

zkoumaného prostředí. V tomto prostředí se vlnění odráží od nehomogenit a vrací se zpět 

k povrchu, kde je snímáno pomocí antén. Antény dále posílají naměřené informace do 

centrální jednotky. V centrální jednotce se počítají a zaznamenávají časové prodlevy 

odražených vln. Při průchodu materiálem je však vlnění částečně pohlcováno okolním 

prostředím, průchodem jednotlivých vrstev materiálu a samotnými nehomogenitami. [27] 

Rychlost šíření vln prostředím lze stanovit vzorcem  

 [27] 

υ  – rychlost šíření elektromagnetického signálu prostředím, 

c  – rychlost šíření elektromagnetického signálu vakuem, 

ε – relativní permitivit 
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3.6 Sekaná sonda  

Jedná se o jednu z nejprováděnějších zkušebních metod pro zjišťování stavu  

a jakosti výztuže v betonu. Mezi výhody této metody lze zařadit cenu a přesnost 

naměřených údajů.  Naopak negativní vliv této zkoušky spočívá v odkrytí výztuže  

a možných nežádoucích vlivech prostředí při nedokonalé konečné úpravě zkoušeného 

místa. Tato metoda se provádí především jako upřesňující metoda při užívání GPR, či 

magnetických indikátorů. 

 
Obr. 3.6 Ověření jakosti, stavu a rozmístění výztuže pomocí sekané sondy [28] 

 

Postup provedení: 

V předem určených místech obnažíme zkoumanou výztuž osekáním krycí vrstvy 

pomocí úhlové brusky a příklepového kladiva, popřípadě jiného nástroje. Po obnažení 

výztuže vizuálně zjistíme počet prutů, míru koroze, druh výztuže (žebírkování). Následně 

pomocí posuvného měřítka zjistíme průměr prutů, jejich vzdálenosti a krytí. Po 

prozkoumání místo, kde byla sekaná sonda, opatříme novým betonem. Výztuž dále 

zatřídíme podle tabulek do období, ze kterého pochází a dále posuzujeme. [28] 
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3.7 Magnetické indikátory 

Dříve byla tato metoda závislá na magnetických vlastnostech daného materiálu, 

dnešní přístroje pracují s pulsně-indukční technologií, která nepracuje s magnetickým 

jádrem. Mezi výhody této metody řadíme především její rychlost.  Mezi slabiny této 

metody naopak řadíme hloubku dosahů přístrojů, nemožnost určit výztuž ve více 

vrstvách, nedokážeme stanovit druh výztuže ani míru koroze. [2] [29] 

Elektromagnetické indikátory lze využít při: 

 Zjištění, zda jde o beton prostý, nebo vyztužený (dosah přístroje se pohybuje mezi 

60 mm–200 mm) 

 Stanovení přesné polohy a orientace výztuže 

 Stanovení průměru zkoumané výztuže. Novější přístroje mají integrovanou 

průměrovou sondu, přesnost klesá se zvětšující se krycí vrstvou 

 Stanovení mocnosti krycí vrstvy výztuže. Pokud je znám průměr výztuže a přesné 

rozmístění jednotlivých vložek, lze určit krytí s přesností ± 2 mm až do hloubky  

60 mm, jinak jde o odhad. [2] 

 
Obr.  3.7 Schéma znázorňující chování indikátoru při rozdílné vzájemné vzdálenosti výztuží [13] 

 

Postup zjištění polohy výztuže: 

Před měřením je nutno se seznámit s přístrojem a jeho vlastnostmi. Měření polohy 

výztuže se posouvá sonda po líci konstrukce a hledá se maximální hodnota ukazatele. 

Maximum se objeví, pokud je osa sondy rovnoběžná s průběhem výztuže a její vzdálenost 

v daném bodě je minimální. Poloha výztuže se zakreslí přímo na zkoušenou betonovou 

plochu. Při hledání polohy výztuže postupujeme systematicky a určujeme výztuže 

postupně od výztuže nejblíže povrchu. Sondy samotné jsou bodového či směrového 
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charakteru. Směrové sondy jsou schopny jejich pootočením v místě maxima určit i směr 

vložky. [30] 

Průkopníkem elektromagnetických indikátorů je firma Proceq se svými nástroji 

Profometer viz obr. 3.8. 

 
Obr. 3.8 Profometer PM-630 [31] 
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3.8 Porovnání metod pro diagnostiku betonářské výztuže 

Parametry jednotlivých metod pro diagnostiku betonářské výztuže 

v železobetonových konstrukcích viz tab. 3.6  

Tab. 3.6 Porovnání metod pro určení výztuže v železobetonu  [32] 
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4 Atributy průzkumu 

4.1 Popis objektu 

V rámci praktické části této práce byl zkoumán masivní železobetonový objekt 

v centru Brna. Námi zkoumaný objekt pochází z roku 1929 a sestává ze dvou podzemních 

podlaží a pěti nadzemní podlaží. Objekt byl dříve využíván pro komerční účely, v suterénu 

se nacházelo kino, v prvním a druhém patře byly kancelářské prostory, vyšší patra byla 

obytná, avšak v současnosti je již po dobu delší než 10 let mimo provoz. Budova je 

tvořena svislým stěnovým systémem, na němž jsou uloženy průvlaky, na kterých spočívají 

trámy, jimiž je podepřena železobetonová deska.  Průvlaky i trámy jsou v místech uložení 

mnohdy rozšířeny svislými náběhy. Zastavěná plocha celého objektu je téměř 700 m2. 

 

 

 
Obr. 4.1 Půdorys zkoumaného objektu  
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4.2 Důvod provedení průzkumu stavby 

Cílem stavebně technického průzkumu objektu bylo na základě požadavku 

investora ověřit, zda zkoumaný objekt je schopen znovu uvedení do provozu. Objekt byl 

dříve užíván, mimo jiné k obchodním účelům viz výše, nové záměry ovšem počítají 

s využitím prostor jako kanceláří. Na zkoumaném objektu byl již dříve, v rámci 

rekonstrukce, proveden průzkum pro zjištění betonu v konstrukci. Cílem námi 

prováděného doplňkového průzkumu bylo zjištění výztuže v investorem 

vytipovaných prvcích stropních konstrukcí, její průměr, poloha, množství a druh.  

 

 

Obr. 4.2 Prosklený strop chodby u vstupu do budovy  
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4.3 Rozsah průzkumu a použité metody 

V tomto průzkumu jsme se zabývali prutovými prvky stropů, a to v podlažích 1PP., 

2PP a 4NP. Zkoumány byly celkem 4 průvlaky a 3 trámy. Cílem našeho průzkumu bylo 

zjištění výztuže v těchto prvcích, jejich průměr, poloha, množství a druh.  

K určování výztuže jsme využili kombinaci metod GPR viz kap. 3.5 s využitím 

přístroje HILTI PS 1000 a Profometeru s využitím modelu PM-630 viz kap. 3.7. Pro 

kontrolu naměřených hodnot a pro stanovení míry koroze jsme dále provedli na prvcích 

sekané sondy. U zkoumaných prvků jsme kontrolovali výztuž vždy ve dvou místech, a to 

v polovině rozpětí a u podpory. Jako další možná metoda se nabízelo použití radiografie, 

ovšem tato metoda by byla problematická s ohledem na čas i finance. 

Námi zkoumané prvky byly předem vytipovány objednavatelem a jejich seřazení 

v kapitole 5 demonstruje, v jakém pořadí jsme při průzkumu postupovali.  
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5 Provedení a výsledky průzkumu 

5.1 Průzkum prvků nad 1. PP 

 
Obr.  5.1 Přehled prvků nad 1.PP 

5.1.1 Sonda P1  

Typ sondy: Zjištění výztuže průvlaku P1 v 1.PP uprostřed rozpětí a u podpory. 

Uprostřed rozpětí 

Přibližně uprostřed rozpětí průvlaku P1 byla již dříve provedena sekaná sonda, my 

jsme v rámci průzkumu pomocí bočních vrtů detekovali a později prokázali výztuž v druhé 

vrstvě, viz obr. 5.2. Následně jsem z boku průvlaku pomocí přístroje Profometer PM-630 

zjistili umístění a vzdálenost třmínků v poli průvlaku viz obr. 5.3.  

 

Obr.  5.2 Sekaná sonda vprostřed rozpětí průvlaku P1 s vyznačeným místem bočního vrtu [33] 
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Obr.  5.3 Liniový sken přístroje Profometer PM-630 uprostřed rozpětí průvlaku P1 s vyznačením 

třmínků [33] 

Zjištěno: 

Podélná výztuž: 

 7 x hladká ⌀ 24 mm, krytí:  první vrstva  25–40 mm 

druhá vrstva 70–80 mm 

 1 x hladká ⌀ 12 mm, krytí 30 mm 

Příčná výztuž: 

 Hladká ⌀ 10 mm, krytí 15 mm, a= 650 mm. 

 

 
Obr.  5.4 Schéma výztuže v průvlaku P1 uprostřed rozpětí 
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U podpory 

Na kraji průvlaku P1 na straně u schodiště jsme se snažili zjistit výztuž pomocí 

přístroje Profometer PM-630, avšak při dané hloubce se zde jako efektivnější metoda 

jevila GPR. Pomocí GPR jsme provedli z boku průvlaku plošný sken prvku, viz obr. 5.5, na 

kterém je zřejmé rozmístění třmínků (zvýrazněno černě) a náznak průběhů ohybů 

(zvýrazněno zeleně). Následně byl proveden liniový sken ze směru od schodiště. Ve 

kterém jsou zjevné ohyby hlavních nosných výztuží, viz obr. 5.6, 5.7, 5.8, každý z obrázků 

znázorňuje výztuž v jiné hloubce. 

 
Obr.  5.5 GPR plošný sken průvlaku P1 u podpory, počátek rastru se nachází 1200 mm od stěny a 

270 mm od stropu. [34] 
 
 

 
Obr.  5.6 GPR liniový sken průvlaku P1 z boku od schodiště, se zobrazením hloubky přibližně 

100 mm [34] 
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Obr.  5.7 GPR liniový sken průvlaku P1 z boku od schodiště, se zobrazením hloubky přibližně 

140 mm  [34] 
 
 

 
Obr.  5.8 GPR liniový sken průvlaku P1 z boku od schodiště, se zobrazením hloubky přibližně 

170 mm [34] 
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Shrnutí k sondě P1: 

Při prohlídce stávající sekané sondy a následném navrtání průvlaku vodorovnými 

vrty jsme zjistili výztuž uprostřed rozpětí průvlaku u dolního líce a to 7x ⌀24 mm a 1x ⌀12 

mm. Následně pomocí liniových i plošných skenů GPR jsme určili 4 pruty ohnuté 

k hornímu líci pod úhlem 40°, a to dva ve vzdálenostech přibližně 1,3 až 1,4 m a další dva 

0,7 až 0,8 m od líce stěny. Je zde ovšem pravděpodobně další jeden ohyb, a to v blízkosti 

jednoho z ohybů 1,3 až 1,4m od líce stěny, nelze ho však kvůli vzdálenosti obou prutů 

jednoznačně určit. Pravděpodobně tedy jdou dále do podpory tři pruty, a to 2x ⌀ 24 mm  

a 1x ⌀ 12 mm. 

 

 
Obr.  5.9 Schéma zjištěného vyztužení průvlaku P1 včetně sporného ohybu, bez vyznačení třmínků 
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5.1.2 Sonda P2 

Typ sondy: Zjištění výztuže průvlaku P2 v 1.PP, uprostřed rozpětí a u podpory. 

Uprostřed rozpětí 

Podobně jako u průvlaku P1 zde již dříve byla provedena sekaná sonda, zde však 

zabetonována a my jsme ji tak byli nuceni znovu odhalit, rozšířit a průvlak opět z boku 

navrtat pro zjištění druhé vrstvy výztuže, viz obr. 5.10. Následně jsem z boku průvlaku 

pomocí přístroje Profometer PM-630 zjistili rozmístění třmínků v poli průvlaku, viz obr. 

5.11.  

 
Obr.  5.10 Sekaná sonda průvlaku P2 uprostřed rozpětí. Vpravo fotka bočního vrtu. [33] 

 
 

 
Obr.  5.11 Liniový sken přístroje Profometer PM-630 uprostřed rozpětí průvlaku P2 s vyznačením 

třmínků [33] 
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Zjištěno:  

Podélná výztuž: 

 7 x hladká ⌀ 24 mm, krytí:  první vrstva  10 mm 

 druhá vrstva 50–60 mm 

 1 x hladká ⌀ 12 mm, krytí 15 mm 

Příčná výztuž: 

 Hladká ⌀ 10 mm, krytí zdola 5 mm, krytí z boku 10–40 mm, a= 300–600 mm. 

 
Obr.  5.12 Schéma výztuže v průvlaku P2 uprostřed rozpětí 
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U podpory 

Průvlak P2 u podpory jsme diagnostikovali podobně jako průvlak P1 s tím, že 

plošný sken byl přiložen ze strany od schodiště. Pomocí GPR jsme provedli z boku 

průvlaku plošný sken prvku, viz obr. 5.13, kde jsou vidět dva ohyby směrem k hornímu líci 

a tři třmínky ve vzdálenosti 150 až 200 mm. Na stejném skenu, avšak při změně hloubky 

detekce, jsme zjistili další dva ohyby v hloubce asi 100 mm, viz obr. 5.14. 

 
Obr.  5.13 GPR plošný sken průvlaku P2 u podpory, počátek rastru se nachází 390 mm od stěny a 

240 mm od stropu [34] 
 

 
Obr.  5.14 Stejný sken jako na obrázku 5.13, avšak ve větší hloubce [34] 
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Shrnutí k sondě P2:  

Pomocí sekané sondy a bočních vrtů uprostřed rozpětí jsme zjistili, že se vyztužení 

průvlaku P2 uprostřed rozpětí, až na geometrické odchylky v rozmístění hlavní nosné 

výztuže, shoduje s průvlakem P1. Tedy 7x ⌀24 mm a 1x ⌀12 mm. Následně jsme pomocí 

plošného skenu GPR určili 4 pruty ohnuté k hornímu líci pod úhlem 40°, a to dva ve 

vzdálenostech přibližně 0,8 m a další dva přibližně 1,3 m od líce stěny viz obr. 5.15. 

Pravděpodobně z důvodu nerovnoměrného rozmístění ohybů, a také velkých vzdáleností 

třmínků v poli, je na průvlaku zřetelně vidět dlouhá smyková trhlina s počátkem přibližně 

1,5 m od líce stěny viz obr. 5.16.  

 
Obr.  5.15 Schéma zjištěného vyztužení průvlaku P2 včetně sporného ohybu, bez vyznačení třmínků 

 
 

 
Obr.  5.16 Smyková trhlina průvlaku P2 [33] 
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5.1.3 Sonda T1 

Typ sondy: Zjištění výztuže průvlaku T1 v 1.PP, uprostřed rozpětí a u podpory. 

Uprostřed rozpětí 

Přibližně uprostřed rozpětí trámu T1 byla již dříve provedena sekaná sonda 

s jedním obnaženým prutem hlavní nosné výztuže, my jsme provedli rozšíření této sondy, 

čímž jsme přibližně v polovině výšky trámu narazili také na druhou výztuž, viz obr. 5.17. 

Následně jsme provedli liniový sken přístrojem Profometer PM-630 pro zjištění třmínků 

ve střední části trámu viz obr. 5.18. 

 
Obr.  5.17 Sekaná sonda přibližně uprostřed rozpětí trámu T1 

 
 

 
Obr.  5.18  Liniový sken přístroje Profometer PM-630 uprostřed rozpětí Trámu T1 s vyznačením 

třmínků [33] 
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Zjištěno:  

Podélná výztuž: 

 1 x hladká ⌀ 24 mm, krytí 85 mm  

 1 x hladká ⌀ 20 mm, krytí 50 mm 

Příčná výztuž: 

 Průměr nezjištěn (dodatečně odhadnut ⌀ 4 mm viz trám T3), krytí 13 až 27 mm, 

a= 400 až 1000 mm. 

 
Obr.  5.19 Schéma výztuže v trámu T1 uprostřed rozpětí 

U podpory 

Diagnostika trámu T1 u podpory nebyla z důvodu nedostatku místa pro plošný 

sken provedena jako u předešlých průvlaků pomocí GPR. Z tohoto důvodu jsme nejdříve 

zjišťovali třmínky v této oblasti pomocí liniového skenu přístroje Profometer PM-630, viz 

obr. 5.20. Na skenu jsou vyznačeny třmínky a červeně zobrazen líc průvlaku P2, do 

kterého je trám T1 na této straně založen. Dále jsme objevili pomocí GPR ohyb výztuže  

a následně provedenou sondou jsme prokázali, že nešlo o hlavní nosnou výztuž z pole, 

nýbrž o příložku ⌀ 12 mm ukončenou hákem u dolního líce ve vzdálenosti přibližně 1,2 m 

od líce průvlaku P2 viz obr. 5.21.  
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Obr.  5.20 Liniový sken přístroje Profometer trámu T1 u podpory s vyznačením třmínků [33] 

 
 

 
Obr.  5.21 Sekaná sonda trámu T1 odhalující hák ukončující příložku [33] 
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Shrnutí k sondě T1:  

Po rozšíření sekané sondy uprostřed rozpětí jsme zjistili, že hlavní nosná výztuž 

trámu T1 v těchto místech sestává z 1x ⌀24 mm (s neobvykle velkou vzdáleností od 

dolního líce) a 1x ⌀20 mm. Po dalším zkoumání u podpory se ukázalo, že obě tyto výztuže 

jsou průběžné s tím, že kopírují náběh na konci trámu a jsou zavedeny až do podpory. 

Poté bylo zjištěno pomocí přístroje profometer PM-630 rozmístění třmínků v poli a= 400 

mm až více než 1 m a u podpory, kde byly třmínky zhuštěny přibližně na vzájemnou 

vzdálenost a= 200 mm. Dále byla zjištěna příložka ⌀ 12 mm ukončenou hákem u dolního 

líce ve vzdálenosti přibližně 1,2 m od líce průvlaku P2. Tato příložka se dále ohýbá ve 

vzdálenosti 0,9 m od průvlaku P2 pod úhlem přibližně 45° k hornímu líci viz obr. 5.22.  

 
Obr.  5.22 Schéma zjištěného vyztužení trámu T1, bez vyznačení třmínků 
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5.1.4 Sonda T2 

Typ sondy: Zjištění výztuže průvlaku T2 v 1.PP, uprostřed rozpětí a u podpory. 

Uprostřed rozpětí 

Při posuzování trámu T2 jsme vycházeli z předpokladu stejného vyztužení jako u 

trámu T1, proto jsme výztuže sekanou sondou již neověřovali a ověřili rozmístění pouze 

nedestruktivními metodami. Pro ověření třmínků jsme provedli liniový sken přístrojem 

Profometer PM-630 viz obr. 5.23. Na rozpětí 1,6 m jsme narazili pouze na dva kovové 

předměty, avšak po povrchovém osekání v místě pravého třmínku jsme zjistili, že pravý 

předmět je ocelová chránička, a tedy na tomto rozpětí byl detekován pouze jeden 

třmínek. 

 

 
Obr.  5.23 Liniový sken přístroje Profometer PM-630 uprostřed rozpětí trámu T2, levý objekt je 

třmínek, pravý pouze ocelová chránička [33] 
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Zjištěno: 
Podélná výztuž: 

 1 x hladká ⌀ 24 mm, krytí 35 mm  

 1 x hladká ⌀ 20 mm, krytí 25 mm 

Příčná výztuž: 

 Průměr nezjištěn (dodatečně odhadnut ⌀ 4 mm viz trám T3), krytí 10 mm,  

a> 800 mm. 

 
Obr.  5.24 Schéma výztuže v trámu T2 uprostřed rozpětí 

U podpory 

Vyztužení trámu T2 u podpory jsme zjišťovali pomocí liniového skenu přístroje 

Profometer PM-630 pro zjištění třmínků viz obr. 5.25. Dále jsme ověřili přítomnost 

příložky pouze pomocí nedestruktivních metod. 

 
Obr.  5.25 Liniový sken přístroje Profometer PM-630 trámu T2 u podpory s vyznačením třmínků 

[33] 
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Shrnutí k sondě T2:  

Z předpokladu podobnosti s trámem T1 předpokládáme vyztužení u dolního líce 

zavedené až do podpory, jež kopíruje tvar náběhu trámu před zapuštěním do průvlaku P2 

následující 1x ⌀24 mm a 1x ⌀20 mm a s krytím 25 a 30 mm. Poté bylo zjištěno pomocí 

přístroje Profometer PM-630 rozmístění třmínků v poli a> 800 mm, u podpory přibližně  

a= 200 mm. U podpory, stejně jako v trámu T1, se nachází příložka ⌀ 12 mm zakončena 

hákem přibližně 1,2 m od líce průvlaku P2 podobně jako u trámu T1 viz obr. 5.26. 

 

 
Obr.  5.26 Schéma zjištěného vyztužení trámu T2, bez vyznačení třmínků 
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5.2 Vyztužení prvků nad 2. PP 

 
Obr.  5.27 Přehled zkoumaných prvků nad 2. PP, vlevo průvlak P3, vpravo trám T3 [33] 

 

5.2.1 Sonda P3 

Typ sondy: Zjištění výztuže průvlaku P3 v 2. PP, uprostřed rozpětí a u podpory. 

Uprostřed rozpětí 

V poli průvlaku P3 byla již dříve provedena sekaná sonda, kterou jsme prohlédli, 

viz obr. 5.28 a poté ověřili výztuž v druhé vrstvě pomocí bočních vrtů. Následně jsme 

provedli boční liniový sken průvlaku pomocí přístroje Profometer PM-630 pro zjištění 

třmínků viz obr. 5.29. 

 
Obr.  5.28 Sekaná sonda přibližně uprostřed rozpětí průvlaku P3 [33] 
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Obr.  5.29 Liniový sken přístroje Profometer PM-630 uprostřed rozpětí průvlaku P3 s vyznačením 

třmínků [33] 

Zjištěno:  

Podélná výztuž: 

 3 x hladká ⌀ 30 mm, krytí 10–25 mm 

 2 x hladká ⌀ 28 mm, krytí 20–30 mm 

Příčná výztuž: 

 Hladká ⌀ 10 mm (pouze odhadem), krytí 20 mm, a= 100–1100 mm. 

 

 
Obr. 5.30 Schéma výztuže v průvlaku P3 uprostřed rozpětí 
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U podpory 

Na okraji průvlaku P3 na straně z pohledu od vstupu vpravo, viz obr. 5.27, jsme 

z důvodu nedostatku prostoru pro manipulaci s přístroji provedli pouze lokální skeny pro 

zjištění průběhu výztuží. 

Shrnutí k sondě P3:  

Při prohlídce stávající sekané sondy a následném navrtání průvlaku vodorovnými 

vrty jsme zjistili výztuž uprostřed rozpětí průvlaku pouze v jedné vrstvě u dolního líce, a to 

3x ⌀30 mm a 2x ⌀ 28 mm. Následně pomocí liniových skenů přístroje Profometer PM-630 

jsme určili 2 pruty ohnuté k hornímu líci pod úhlem 50° přibližně 1,3 až 1,4 m od líce 

stěny. Pravděpodobně tedy jdou dále do podpory tři pruty a to 2x ⌀ 28 mm a 1x ⌀ 30 mm, 

z nichž jeden je do podpory veden vodorovně, a zbývající dva kopírují náběh na konci 

průvlaku. Dále byly zjištěny třmínky ve vzdálenosti 190 mm, 530 mm, 560 mm a 1210 mm 

od líce stěny viz obr. 5.31.  

 
Obr.  5.31 Schéma zjištěného vyztužení průvlaku P3, včetně vyznačených zjištěných třmínků 

v oblasti u podpory 
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5.2.2 Sonda T3 

Typ sondy: Zjištění výztuže průvlaku T3 v 2.PP uprostřed rozpětí a u podpory. 

Uprostřed rozpětí 

Uprostřed rozpětí byla již dříve provedena sekaná sonda, my jsme tuto sondu pro 

ověření vyztužení znovu odhalili, viz obr. 5.32. Následně jsme provedli liniový sken 

přístrojem Profometer PM-630 pro určení třmínků, viz obr. 5.33. Na tomto skenu je vidět 

prostřední vrchol, který ovšem patří ohybu, který je tvořen příložkou podobně jako  

u trámů T1 a T2. 

 
Obr.  5.32 Sekaná sonda přibližně uprostřed rozpětí trámu T3 [33] 

 

 
Obr.  5.33 Liniový sken přístroje Profometer PM-630 uprostřed rozpětí trámu T3 pro ověření 

třmínků. střední vrchol není třmínek, jde o ohyb tvořený příložkou [33] 
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Zjištěno:  

Podélná výztuž: 

 1 x hladká ⌀ 22 mm, krytí 25 mm  

 1 x hladká ⌀ 12 mm, krytí 10 mm 

Příčná výztuž: 

 ⌀ 4 mm, krytí 6 mm, a= 260–1000 mm. 

 
Obr.  5.34 Schéma výztuže v trámu T3 uprostřed rozpětí 

U podpory 

U podpory trámu T3 jsme předpokládali obdobné vyztužení jako u předchozích 

trámů T1 a T2 proto jsme provedli pouze informativní ověření pomocí nedestruktivních 

metod, avšak zaznamenali jsme další ohyb a pomocí následné sekané sondy zjistili kromě 

příložky také ohyb hlavní nosné výztuže k hornímu líci, viz obr. 5.35. Dále jsme ověřili 

přítomnost příložky pouze pomocí lokálních skenů přístrojů profometer PM-630 a GPR 

Hilti PS1000. 
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Obr.  5.35 Sekaná sonda trámu T3 provedena v místě začátku náběhu před zapuštěním do 

podpory, je zde vidět ohnutá hlavní nosná výztuž i příložka [33] 

Shrnutí k sondě T3:  

Trám T3 je vyztužen průběžnou výztuží 1x ⌀22 mm, krytí 25 mm, která kopíruje 

tvar dolního líce trámu. Dále je v trámu výztuž 1x ⌀12 mm, krytí 10 mm, která je ve 

vzdálenosti přibližně 1,2 m od líce průvlaku ohnut k hornímu líci. V průvlaku je také 

v oblasti u podpory příložka, která je pravděpodobně stejné geometrie jako u trámů T1  

a T2. Mimo podélnou výztuž jsou v trámu třmínky ⌀4 mm, krytí 6 mm vzdálenosti a= 260–

1000 mm v poli u podpory pravděpodobně zhuštěny, viz obr. 5.35. Ve srovnání 

s ostatními trámy je trám T3 vyztužen podstatně menší plochou výztuže než trámy T1  

a T2. 

 
Obr.  5.36 Schéma zjištěného vyztužení trámu T3, bez vyznačení třmínků 
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5.3 Vyztužení prvků nad 4. NP 

 
Obr.  5.37 Přehled prvků nad 4.NP [33] 

 

5.3.1 Sonda P4 

Typ sondy: Zjištění výztuže průvlaku P4 v 4.NP, uprostřed rozpětí a u podpory. 

Uprostřed rozpětí 

Ve vzdálenosti 1,2 m od stěny jsme provedli liniový sken přístrojem GPR viz obr. 

5.38. Totéž jsme provedli s přístrojem Profometer PM-630, avšak výsledky nebyly tak 

zřejmé. Následně jsme v místě liniového skenu provedli sekanou sondu, kterou jsme 

následně doplnili o svislé i boční vrty pro zjištění výztuže v druhé vrstvě, viz obr. 5.39. 

Dalším krokem bylo provedení liniového skenu přístrojem Profometer PM-630 pro zjištění 

třmínků viz obr. 5.40. 
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Obr. 5.38 GPR liniový sken napříč průvlakem P4 u spodního líce, vyznačeno 8 výztuží v první vrstvě 

[34] 

 

 
Obr.  5.39 Sekaná sonda ve vzdálenost 1,2 m od stěny průvlaku P4, vyznačeny jsou místa svislých 

vrtů [33] 
 

 
Obr.  5.40 Liniový sken přístroje Profometer PM-630 uprostřed rozpětí průvlaku P4 s vyznačením 

třmínků [33] 
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Zjištěno:  

Podélná výztuž: 

 12 x hladká ⌀ 30 mm, krytí:  první vrstva  20–25 mm 

druhá vrstva 50–55 mm 

Příčná výztuž: 

 Hladká ⌀ 10 mm, krytí 5 mm, a= 350 mm. 

 
Obr.  5.41 Schéma výztuže v průvlaku P4 1,2 m od líce stěny 

U podpory 

Ve vzdálenosti 0,15 m od líce stěny, na které je průvlak P4 uložen, jsme provedli 

sekanou sondu a následně svislé vrty pro zjištění výztuže v druhé vrstvě, viz obr. 5.42. 

Dále jsme pro lokalizaci ohybů hlavní nosné výztuže použili nedestruktivní metody. 

 

Obr.  5.42 Sekaná sonda ve vzdálenost 0,15 m od stěny s vyznačeným místem svislého vrtu [33] 
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Shrnutí k sondě P4:  

Po provedení sekané sondy ve vzdálenosti 1,2 m od líce stěny, na které je průvlak 

P4 uložen a následném navrtání průvlaku, jsme zjistili výztuž uprostřed rozpětí průvlaku 

ve dvou vrstvách u dolního líce a to 12x ⌀30 mm s krytím 20 až 55 mm. Dále jsme pomocí 

nedestruktivních metod zjistili průběh ohybů hlavní nosné výztuže, kdy bylo 7 prutů 

ohnuto ve vzdálenosti přibližně 0,7 m od podpory k hornímu líci. Mimo předpokládaných 

ohybů hlavní nosné výztuže jsme zjistili další dva pruty ve větší vzdálenosti od podpory, 

než byla naše sekaná sonda, avšak jejich přesnější lokalizace nebyla možná a také příložku 

pravděpodobně ⌀12 přetaženou z podpory a ukotvenou u spodního líce viz obr. 5.4. 

V této oblasti je, pravděpodobně z důvodu absence třmínků a nerovnoměrného 

rozmístění ohybů, zřetelně vidět smykovou trhlinu, viz obr. 5.44. 

 
Obr.  5.43 Schéma zjištěného vyztužení průvlaku P4  v oblasti u podpory bez vyznačení třmínků 

 
 

 
Obr.  5.44 Pohled na bok průvlaku P4 ze směru od schodiště s červeně zvýrazněnou smykovou 

trhlinou [33] 
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6 Závěr  

V teoretické části bakalářské práce byly popsány nejprve vlastnosti, které jsou při 

průzkumu železobetonových konstrukcí nejčastěji posuzovány a následně obecně 

popsány jednotlivé metody pro jejich zjištění s podrobnějším popisem těch metod, které 

byly dále v praktické části využity. 

Praktická část byla věnována průzkumu stávající železobetonové budovy. 

Zkoumány byly čtyři průvlaky a tři trámy v 1. PP, 2. PP a 4. NP. Měření probíhalo v mnoha 

ohledech ve stísněných podmínkách, ať šlo o malou vzdálenost trámů zapuštěných do 

zkoumaného průvlaku nebo na dnešní dobu velmi malou vzdálenost podélných výztuží, 

popřípadě o dispoziční dostupnost některých prvků, kdy průvlak P3 byl obehnán 

potrubím, či pouze o malou výšku samotných zkoumaných prvků. I přes tyto potíže se 

však podařilo u všech prvků zjistit množství a poloha hlavní nosné výztuže v poli. U podpor 

však, kvůli trámům zavedeným do průvlaku, nastal u průvlaků problém s lokalizací 

jednotlivých ohybů. I přesto se však většina z ohybů povedla lokalizovat.  

Mimo všeobecně nedodržených dnešních konstrukčních zásad pro kladení výztuží, 

jako je jejich vzdálenost, kdy se jednotlivé pruty dotýkaly, se jako největší problém jeví 

nesprávné smykové vyztužení u podpor. U trámů je smyková výztuž řešena pouze 

drobným zhuštěním třmínků malého průměru a jednou příložkou. U trámů 

pravděpodobně i díky svislým náběhům trámů před napojením na průvlak nebyly 

zpozorovány smykové trhliny. Ovšem u průvlaků je sice provedeno dostatečné množství 

ohybů výztuže, avšak díky jejich nevhodnému rozmístění a nedostatečnému zhuštění 

třmínků se smykové trhliny objevily, a to konkrétně u průvlaků P2 a P4.  Další problém by 

mohlo představovat znatelně nižší vyztužení trámu T3 v poli oproti ostatním trámům, či  

u trámu T1 geometrie jednoho z prutů uprostřed rozpětí, tedy v místech jeho 

maximálního namáhání.  

Naopak jako nejlépe vyztužený se jeví průvlak P1, u kterého jsou sice znovu ohyby 

provedeny skupinově, avšak ve dvou fázích, tak že se konec jednoho a začátek druhého 

ohybu překrývají a krom toho jsou v těchto místech vyztuženy zhuštěnými třmínky. 

Na základě tohoto průzkumu doporučuji dodatečné vyztužení všech prvků  

u podpor smykovou výztuží a doplnění hlavní nosné výztuže u trámu T3. 
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9 Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

NDT   non destructive testing – nedestruktivní testování  

GPR   ground penetrating radar – georadar  

STP   stavebně technický průzkum  

tkor   ztrátový čas 

tME  čas průchodu kalibračním vzorkem 

tE  nominální doba průchodu kalibračním vzorkem. 

ti   doba průchodu signálu vzorkem, 

tL  základní naměřená doba průchodu signálu bez odečtů 

L  délka průchodu impulsu 

fc  pevnost v tlaku [MPa] 

FMAX  maximální zatížení při porušení  

Ac  zatěžovací plocha tělesa 

Ϭa  horní zatěžovací napětí 

Ϭb  základní zatěžovací napětí 

εa  Průměrné poměrné přetvoření stanovené na vzorcích při horním 

zatěžovacím napětí [-] 

εb  Průměrné poměrné přetvoření stanovené na vzorcích při základním 

zatěžovacím napětí [-] 

υ  rychlost šíření elektromagnetického signálu prostředím, 

c  rychlost šíření elektromagnetického signálu vakuem, 

ε  relativní permitivita 

°C  Stupně celsia 


