
 



 



 

 

 

 



 

 

 

Práce se zabývá problematikou hodnocení aktuálního stavu existujících konstrukcí. V 

teoretické části práce jsou objasněny normy pro navrhování a provádění betonových 

staveb, které specifikují, pro jaké materiály a druhy konstrukcí včetně metod výpočtu pro 

navrhování a provádění betonových staveb mohou být tyto normy použity. Především jsou 

však vylíčeny zásady pro hodnocení existujících konstrukcí podle příslušných norem a 

popis nejčastějších a nejvhodnějších diagnostických metod. V praktické části jsou uvedené 

teoretické poznatky ze současně platných norem, které jsou použity na příkladu hodnocení 

existující konstrukce kina Scala v Brně. Bude proveden stavebně technický průzkum 

objektu a jeho výstupem bude vyhodnocení stavebně technického průzkumu objektu a 

vytvoření návrhu předběžných opatření. 

diagnostika, průzkum, konstrukce, beton, navrhování, provádění, objekt, stavba, prohlídka, 

výztuž, kino, metody 

This study deals with evaluation of current state of existing constructions. In the theoretical    

part of the study are explained the standards for the design and execution of concrete 

constructions, which specify for which materials and types of structures, including 

calculation methods for the design and execution of concrete constructions, these standards 

can be used. However, are described principles of rating existing buildings according the 

principles for evaluating existing structures according to applicable standarts and description 

of the most common and the most appropriate diagnostic methods. In the practical part are 

mentioned theoretical knowledge from the currently valid standards practiced on the 

example of the evaluation of existing construction of cinema Scala in Brno. Building-

technical survey of the building will be done and its output will be evaluated of building-

technical survey of the building and the draft of preliminary measures. 

diagnostic, survey, construction, concrete, design, implementation, object, building, 

examination, reinforcement, cinema, methods 
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1 ÚVOD 

 Tématem a zároveň řešenou problematikou této bakalářské práce je hodnocení 

aktuálního stavu existující konstrukce. Problém u těchto existujících konstrukcí může být v 

současné době spatřen v tom, že pokud si tyto objekty prošly za dobu své životnosti 

nějakou svou historií, tak veškeré stavební zásahy, které v současné době nebo v budoucnu 

budou v rámci této existující konstrukce provedeny, můžou mít na konstrukcí negativní 

vliv ve smyslu odstranění historických prvků stavby a nahrazení je modernějšími prvky 

dnešní doby a nebo v tom druhém případě úplnou demolici objektu, který z hlediska 

dnešních platných norem pro navrhování a provádění betonových staveb nevyhovuje 

metodám výpočtů pro navrhování a provádění betonových staveb z hlediska mezních stavů 

únosnosti a použitelnosti. 

 V České republice existuje v dnešní době celá řada existujících konstrukcí, které 

mají bohatou historii za dobu své životnosti a které v současnosti nebo blízké budoucnosti 

čeká celá řada stavebních zásahů ať už ve smyslu oprav nebo rekonstrukcí menšího, 

středního či většího rozsahu. Z hlediska historického charakteru je hlavně u existujících 

konstrukcí kladen důraz na to, aby veškeré stavební práce, které souvisí z rekonstrukcí 

nebo opravami objektu, neovlivnily historickou stánku objektu natolik, že by tyto 

historické dílčí části konstrukce byly nahrazeny za jiné anebo byly například trvale 

odstraněny. Za dobu historie ještě dnes existujících konstrukcí, byly tyto konstrukce 

navrhovány a prováděny dle příslušných norem pro navrhování a provádění betonových 

konstrukcí, kdy každá určitá norma byla platná a účinná pro svou danou dobu.  

 Například pokud se zaměříme na objekt z hlediska materiálového složení jeho 

konstrukcí, tak konstrukce zhotoveny z betonu daných pevnostních charakteristik a v dané 

historické době, neodpovídají dle eurokódu pevnostním charakteristikám betonu dnešní 

doby. Společně se změnou hodnot pevnostních charakteristik betonu dané doby se změnilo 

i označení jednotlivých druhů betonu v současnosti. A to jedna ze zajímavostí, které se 

v současné době dají již objektivně porovnávat. Lze je možné například porovnat existující 

konstrukci z hlediska dalších kritérií, jako je třeba porovnání existující konstrukce 

z hlediska druhu betonářské výztuže, která byla v dané době použita hlavně pro zvýšení 

pevnosti betonu v tahu a v dnešní době již tento druh betonářské výztuže najdeme pod 

zcela jiným názvem.  
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 Uveďme si z praxe přímo některé případy existujících konstrukcí, které byly 

postaveny v 1. a 2. polovině 20. století a mají již za sebou z hlediska jejich životnosti 

určitou část historie za sebou: 

• Vila Tugendhat 

 Jedná se o památku moderní architektury, která byla navržena architektem 

Ludwigem Miesem van der Rohe a z hlediska popisu jde o třípodlažní volně stojící 

vilu, která je zasazena ve svažitém terénu a je orientována na jihozápad. Stavba vily 

manželů Grety a Fritze Tugendhatových započala v roce 1929 a dokončena byla 

v roce 1930. Jako jediná památka moderní architektury v České republice je 

zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. První a do dnešní 

doby poslední komplexní obnova a rekonstrukce vily proběhly v letech 1981–85. 

V roce 2001 byl odborníky zpracován stavebně historický průzkum vily. Na 

základě daných průzkumů a prostudování dokumentace z let 1981–82 bylo řečeno, 

že na tehdejší dobu byl projekt vysoce profesionální. Z hlediska vlastní realizace, 

tak ta pak proběhla v rámci soudobých finančních, technických, materiálových 

a technologických možností. Mezi lety 2010–2012 prošla vila Tugendhat 

památkovou obnovou a restaurací. Stavba jejíž neodmyslitelnou součástí je přilehlá 

zahrada, byla restaurována do podoby v době jejího dokončení v roce 1930. 

Interiéry jsou vybaveny exaktními replikami původního mobiliáře [1] [2] [3]. 

• Pálac s pasáží Jalta 

 Jedná se o víceúčelový polyfunkční dům, postavený v letech 1928–1929 podle 

projektu majitele domu Ing. Dr. tech. Jaroslava Polívky (od 30. 12. 1929 v majetku 

YWCA, tj. Obrodného hnutí československých mladých žen). Tento dvojdílný 

celek tzv. polyfunkční dům zabírá severní stranu Dominikánského náměstí od 

nároží Panenské k nároží Veselé ulice. Palác Jalta, dříve veden pod názvem jako 

palác Moderna, patřil a patří k významným funkcionalistickým stavbám. V jednom 

ze dvou suterénů domu se nacházel kinosál biografu Moderna. 

Některé z vybraných stavebních úprav kina [4]: 

1944–1945: odstranění škod způsobených bombami leteckého náletu 20. 11. 1944 

1945–1946: odstranění válečných škod                                                                    

1955–1956: velká přestavba interiéru, postaveno pódium pro estrády 

 

http://www.tugendhat.eu/cz/sdc/prubeh-pamatkove-obnovy.html
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2 CÍLE A METODIKA PRÁCE 

 Cílem této bakalářské práce je uvedení do problematiky hodnocení aktuálního stavu 

existujících konstrukcí. Práce se své teoretické části zabývá normami pro navrhování a 

provádění betonových staveb od roku 1931, které specifikují, pro jaké materiály a druhy 

konstrukcí včetně metod výpočtu pro navrhování a provádění betonových staveb mohou 

být tyto normy použity. Dále se věnuje zásadám současně platných norem pro hodnocení 

existujících konstrukcí dle ČSN ISO 138822 a ČSN 730038 a také popisem jednotlivých 

diagnostických metod. Z hlediska praktické části budou teoretické poznatky ze současně 

platných norem použity na příkladu existující konstrukce kina Scala v Brně. Bude 

proveden stavebně technický průzkum objektu, fotodokumentace stávajícího stavu, analýza 

podkladů a rešerše archivních pramenů. Cílem praktické části bude vyhodnocení stavebně 

technického průzkumu objektu a návrh předběžných opatření. 

 

 

METODIKA  
 
 Základ práce pro teoretickou i praktickou část se z velké části stává z práce 

rešeršní. Z čehož vyplývá, že je zapotřebí shromáždit a nastudovat literaturu, a to 

současnou i historickou, normy, bádání v archivech, hledání map, plánů a výkresové 

dokumentace.  

Druhou významnou a nedílnou součástí práce je stavebně technický průzkum 

objektu, kdy se pomocí realizovaných diagnostických prací na konstrukčních prvcích 

objektu snažíme určit aktuálně stavebně technický stav konstrukčních celků kina Scala.    

To znamená provedení identifikace a pasportizace vzniklých trhlin a vad na předmětných 

konstrukčních celcích a určení druhu konstrukce a materiálu, z kterého jsou tyto dílčí 

konstrukce postaveny. 

Na základě stavebně technického průzkumu objektu bude v rámci této práce pouze 

provedeno vyhodnocení stavebně technického průzkumu objektu a vytvořen návrh 

předběžných opatření, což bude hlavním výstupem práce.  
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3  TEORETICKÁ ČÁST 

 V teoretické části byla práce zaměřena na normy pro navrhování a provádění 

betonových staveb. Hlavním úkolem této části byla snaha dohledat co možná nejvíce 

norem, a to již od roku 1931 až do současnosti. Velice významným specifikem a rozdílem 

bylo, pro jaký materiál a druh konstrukce byly jednotlivé normy určeny, a hlavně podle 

jakých metod výpočtu (metoda dovolených namáhání, metoda podle stupňů bezpečnosti, 

metoda mezních stavů) byly jednotlivé stavební konstrukce navrhovány a prováděny. Řada 

norem pro navrhování a provádění betonových staveb je v současné době již neplatná. 

Platné normy pro navrhování a provádění betonových staveb, podle kterých jsou existující 

konstrukce hodnoceny a navrhovány v současné době se značí:                                       

ČSN ISO 13 822 - Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí a 

ČSN 73 0038 - Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 

 

3.1 Normy pro navrhování a provádění betonových staveb 

První budova, která byla tvořena nosnou železobetonovou konstrukcí, byla 

postavena v roce 1898 ve Velké Británii společností Hennebique & Le Brun. Beton začal 

být pro své vhodné konstrukční vlastnosti využíván hlavně pro inženýrské stavby, mosty, 

tovární haly, a to zhruba na počátku 20. století. Jedním z hlavních průkopníků betonových 

staveb se stal věhlasný francouzský architekt Le Corbusier a to někdy od dvacátých let   

20. století. Větší popularitu sklízel beton v USA neboť hořlavost železobetonových staveb 

byla oproti ocelovým konstrukcím nižší. Období, které lze považovat za zlomové 

z hlediska využití betonu, bylo období poválečných let, kdy hlavně v Evropě byl 

katastrofální nedostatek oceli a železobeton se stal rychlou a levnou náhradou. Na našem 

území byl beton využíván pouze pro průmyslovou výstavbu. Nejstarším betonovým 

mostem na našem území je považován most přes Rokytku, který se nacházel v pražské 

čtvrti Libeň a byl postaven již v roce 1896. V běžném stavebnictví byl beton poprvé použit 

v Čechách, a to při výstavbě budovy Akademie věd v Praze v roce 1912. Stavební 

konstruktéři ho tehdy využili pro zpevnění základů budovy [5].  

      V české historii je beton neodmyslitelně spjat především s proslulými panelovými 

domy a sídlišti. Počátek panelové výstavby bychom mohli datovat do roku 1940, kdy firma 

Baťa potřebovala nové byty pro své zaměstnance ve Zlíně a rozhodla se postavit několik 

experimentálních dvojdomků za použití železobetonových panelů. Po válce pokračovala ve 
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Zlíně výstavba panelů již ve velkém. Kolem roku 1952 se stala panelová výstavba oficiální 

bytovou politikou celého komunistického východního bloku. Výstavba panelových domů 

za využití železobetonových konstrukcí byla z hlediska rychlosti naprosto bezkonkurenční. 

V šedesátých a sedmdesátých letech probíhal masivní rozvoj sídlišť, kdy tento přesněji 

řečeno urbanistický koncept prožíval boom nejen za železnou oponou, ale také ve Francii 

či Skandinávii. Ani stavba nových betonových měst na zelené louce, jako je například 

Most nepatřila mezi výjimku. Oproti západu se však u nás výstavba panelových domů 

nezastavila ani v osmdesátých letech, a to vedlo ke vzniku takových urbanistických 

skvostů jako je pražské sídliště Stodůlky či Černý Most. V době, kdy padl komunistický 

režim, tak panelové výstavbě následně odzvonilo a beton se v české architektuře dostal na 

nějaký čas opět na okraj zájmu. Na druhou stranu však v průmyslové výstavbě jeho hojné 

užívání pokračovalo dál, což přímo souviselo s rozmachem budování dopravní 

infrastruktury, zejména pak dálnic, tunelů a mostů [5]. 

 

3.1.1 Navrhování betonových staveb před rokem 1931 

 Již před válkou byla nutná novelizace rakouských předpisů o navrhování 

betonových staveb z roku 1911 a za války v roce 1918 bylo zrealizováno vydání těchto 

důležitých doplňků. V roce 1919 a 1920 byly československým ministerstvem veřejných 

prací vydány tyto upravené rakouské předpisy s doplňky a ty byly směrnicemi pro náš 

vývoj v oboru betonářských prací u státních staveb v začínajících letech naší státní 

samostatnosti. Nebylo to však dostačující, a tak se došlo k závěru, že by bylo vhodné 

vypracovat nové předpisy, pomocí kterých by bylo dovoleno hospodárnějšího využití 

materiálu než doposavad a které by vyhovovaly požadavkům v tomto období. Česká sekce 

Inženýrské komory v Praze ustanovila zvláštní komisi, a to v období těsně po státním 

převratu. Tato zvláštní komise byla složena ze zástupců vysokých škol technických, 

podnikatelů a veřejné správy, jejíž úkolem bylo připravit předpisy o betonových stavbách 

v československém znění. Důležitými členy této nově vzniklé komise byl její předseda 

prof. Ing. F. Klokner a referentem této komise byl prof. Dr. techn. Ing. St. Bechyně. Mezi 

lety 1919–1920 byla touto komisí pořádána řada schůzí, na nichž byl vypracován návrh 

předpisů pro navrhování staveb ze železového betonu a posléze byl tento návrh předložen 

ministerstvu veřejných prací v únoru roku 1921. V prosinci roku 1922 byla s menšími 

změnami vypracována a zavedena praktická část předpisů s názvem „Ustanovení o 

provádění a účtování betonářských prací“, kterou vypracoval na přání komise odborový 
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přednosta ministerstva veřejných prací Ing. G. Hermann. V roce 1922 uveřejnil odborový 

přednosta Ing. G. Hermann ostatní části návrhu předpisů ve Zprávách veřejné služby 

technické. V roce 1924 odborový přednosta Ing. G. Hermann zveřejnil návrh čs. Řádu pro 

silniční mosty, do kterého byly zakomponovány předpisy pro mosty ze železobetonu, které 

byly shodné s návrhem z roku 1921. V roce 1926 byla při jednání o normách na četné 

žádosti ustanovena i komise pro betonové stavby. Předpisy o betonových stavbách 

obsahují čtyři části, které jsou uvedeny níže [6]:  

1) Navrhování betonových staveb, 

2) Provádění betonářských prací, 

3) Stavební kontrola betonářských prací, 

4) Účtování betonářských prací. 

 

3.1.2 ČSN 1090-1931 (1931) – Navrhování betonových staveb  

Tato norma byla platná od roku 1931-1935. Podle všeobecných ustanovení 

týkajících se této normy, byla závaznost předpisů důležitá neboť byly dle nich navrhovány 

nosné konstrukce z prostého betonu a ze železobetonu [6]. 

Předpisy byly platné pro veškeré druhy staveb, do kterých byly zahrnovány 

pozemní stavby, silniční a železniční mosty, podzemní a vodní stavby, a nakonec také 

ostatní betonové stavby, pokud nepodléhaly zvláštním předpisům [6].  

Návrh měl obsahovat tyto náležitosti [6]:  

a) Výkresy všech konstrukcí v půdorysu, řezu při idealizovaném měřítku a také 

rozměry betonu. 

b) Podrobné výkresy konstrukcí s výztužemi ve větším měřítku tak, aby se z nich 

vyčetla poloha, tvar a rozměry výztuže, druhy použitého betonu, konzistence 

betonových směsí i druhy oceli. 

c) Statický výpočet všech jednotlivých nosných částí. 

d) Údaje o tom, jakou dostupnou technologií se dosáhlo na stavbě dané krychelné 

pevnosti betonu.  

e) Výkaz všech prací. 

f) Zvláštní podmínky, do kterých bylo nutné zohlednit platná ustanovení nebo 

platné normy o provádění betonářských prací. 

První metoda, která byla používána díky normě ČSN 1090-1931 byla metoda 

dovolených namáhání. Metoda dovolených namáhání nám zohledňovala požadavky, které 
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byly na konstrukci kladeny. Mezi tyto požadavky patřily: druhy zatížení, kombinace 

zatížení, velikost zatížení, zatížení stálé, dynamické účinky, odstředivé a jiné síly, 

roznášení tlaku osamělých břemen, zatížení pro výpočet desek tenčích než 8 cm, vliv 

tepelných změn, vliv smršťování betonu, druhy betonu, dovolená namáhání při zatížení 

hlavním, dovolená namáhání při zatížení celkovém, zvláštní staviva, dovolené namáhání 

v soustředěném tlaku, tlačená žebra deskových trámů [6]. 

Při stanovení dovolených namáhání betonu byla směrodatná jeho krychelná pevnost 

neboť podle ní byly rozeznávány druhy betonu. Krychelná pevnost betonu vyrobeného 

před stavbou byla nutně dokazována pomocí průkazní zkoušky. Na stavbě byla jakost 

betonu kontrolována zkouškou kontrolní, při které se odebrala betonová směs při            

betonáži [6]. 

 

Tabulka 1 - Krychelná pevnost betonu v závislosti na druhu betonu [6] 

Druh                           

betonu 

Nejmenší krychelná                                             

pevnost betonu ze směsi 

1. zavlhlé 2. měkké 3. tekuté 

v kg/cm2 (MPa) 

a 60 (6,0) 50 (5,0) 40 (4,0) 

b 90 (9,0) 75 (7,5) 60 (6,0) 

c 120 (12,0) 100 (10,0) 80 (8,0) 

d 150 (15,0) 125 (12,5) 100 (10,0) 

e 200 (20,0) 170 (17,0) 140 (14,0) 

f 300 (30,0) 250 (25,0) 200 (20,0) 

g 400 (40,0) 330 (33,0) 260 (26,0) 
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Tabulka 2 - Dovolené namáhání betonu při celkovém zatížení [6] 

Beton 
Druh                         

betonu 

Dovolené namáhání v kg/cm2 (MPa) 

v tlaku 
v tahu za 

mimostředného 

tlaku 

v hlavním tahu, 

smyku (střihu), 

kroucení a 

soudržnosti 

za prostého 

tlaku 

za ohybu a 

mimostředného 

tlaku 

prostý 

a 10 (1,0) 12 (1,2) 0,5 (0,05) 0,5 (0,05) 

b 14 (1,4) 18 (1,8) 1 (0,1) 1 (0,1) 

c 18 (1,8) 25 (2,5) 1,5 (0,15) 1,5 (0,15) 

d 24 (2,4) 30 (3,0) 2,5 (0,25) 2,5 (0,25) 

e 30 (3,0) 42 (4,2) 3 (0,3) 3 (0,3) 

f 42 (4,2) 55 (5,5) 4 (0,4) 4 (0,4) 

železový 

d 35 (3,5) 48 (4,8) 7 (0,7) 4,5 (0,45) 

e 40 (4,0) 55 (5,5) 10 (1,0) 5 (0,5) 

f 52 (5,2) 70 (7,0) 12 (1,2) 5,5 (0,55) 

g 65 (6,5) 85 (8,5) 15 (1,5) (0,6) 

 

3.1.3 ČSN 73 2001 (1956) – Navrhování a posuzování železobetonových    

konstrukcí podle stupně bezpečnosti 

Tato norma byla platná od roku 1956-1972. Metoda, která byla uplatněna pro 

navrhování konstrukcí ze železobetonu podle její normy a předpisů, byla metoda podle 

stupně bezpečnosti [7]. 
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Tabulka 3 - Druhy betonu [7] 

Druh namáhání 

O
z
n

a
č
e

n
í Mezní napětí v kg/cm2 (MPa) pro betony značky 

 B 135                

(13,5) 

 B 170       

(17,0) 

B 250      

(25,0) 

B 330      

(33,0) 

B 400    

(40,0) 

B 500        

(50,0) 

B 600     

(60,0) 

Dostředný tlak χc 
103     

(10,3) 

125     

(12,5) 

175     

(17,5) 

215     

(21,5) 

260       

(26,0) 

310        

(31,0) 

350        

(35,0) 

Tlak za ohybu 

nebo 

mimostředného 

tlaku nebo tahu 

χd 
120     

(12,0) 

145       

(14,5) 

207     

(20,7) 

255        

(25,5) 

305        

(30,5) 

365        

(36,5) 

410          

(41,0) 

Tah nebo 

hlavní tah 
χt 

13          

(1,3) 

15          

(1,5) 

20            

(2,0) 

24            

(2,4) 

27         

(2,7) 

31         

(3,1) 

35         

(3,5) 

Soudržnost τb,max 
10          

(1,0) 

12           

(1,2) 

14          

(1,4) 

16         

(1,6) 

18        

(1,8) 

20         

(2,0) 

22         

(2,2) 

Konstrukční prvky Modul pružnosti betonu v t/cm2 (MPa) 

Tlačené Eb,d 
200           

(20000) 

230              

(23000) 

285          

(28500) 

330          

(33000) 

360           

(36000) 

385          

(38500) 

405           

(40500) 

Ohýbané Eb,oh 
135           

(13500) 

160              

(16000) 

200          

(20000) 

220          

(22000) 

240           

(24000) 

260          

(26000) 

270           

(27000) 

použití beton běžné stavby jen na zvláštní povolení 

 

Značka betonu odpovídala dané požadované krychelné pevnosti v kg/cm2. Za 

tlačené prvky byly považovány takové prvky, které byly při hlavním zatížení namáhány 

tlakem dostředným nebo mimostředným s malou výstředností. Pokud byl beton, který byl 

vyroben z portlandského cementu, vystaven déle trvajícímu účinku teplot mezi 100 a 

250oC, bylo nutné snížit hodnoty v tabulce uvedené o 25 %. Pro teploty, které byly vyšší, 

než 250oC bylo třeba zvláštních opatření [7]. 
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Tabulka 4 - Stupně bezpečnosti [7] 

Druh namáhání 
Sloupy, podpěry 

a klenby 

Ohýbané 

konstrukce, 

výztuž v tahu i 

tlaku 

Beton v tahu, 

smyku, hlavním 

tahu a 

soudržnosti 

Označení stupně bezpečnosti s0 s s+ 

Z
a
tí

ž
e

n
í 

klidné 
hlavní 2,2 1,9 2,5 

celkové 1,9 1,65 2,1 

dynamické 
hlavní  2,5 2,1 2,8 

celkové 2,2 1,8 2,3 

 

3.1.4 ČSN 73 2001 (1972) – Projektování betonových staveb  

Tato norma byla platná od roku 1972-2002. Ovšem první vydání této normy a jejich 

principů vyšlo již v roce 1956. Platnost této normy se vztahovala pro navrhování nosných 

konstrukcí a prefabrikátů z hutného prostého a železového betonu. Metoda, která byla 

uplatněna pro navrhování těchto konstrukcí podle její normy a předpisů, byla metoda podle 

stupně bezpečnosti. Mezi konstrukce, které byly navrženy podle metody stupňů 

bezpečnosti byly konstrukce ocelobetonové, vodostavební anebo konstrukce z předpjatého 

betonu. Naopak tato norma nebyla platná pro konstrukce betonové a prefabrikáty neboť ty 

byly navrhovány buď metodou mezních stavů nebo metodou dovolených namáhání. Dále 

byla tato norma neplatná pro konstrukce z betonu lehkého, mezerovitého a s pórovitým 

kamenivem [8]. 

Podle všeobecných ustanovení této normy byly druhy betonu rozlišovány značkou, 

označující krychelnou pevnost betonu. Beton značky 135 se již přestal pro prefabrikáty 

používat. Železobetonové konstrukce byly navrženy z betonu značky 135 a 250. V jednom 

prvku ze železobetonu, který se betonoval najednou, mohlo být užíváno pouze jednoho 

druhu betonu [8]. 
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Tabulka 5 - Druhy železobetonu, mezní napětí a moduly pružnosti  [8] 

 
 
 

Veličiny 

Značka betonu (krychelná pevnost v kp/cm2)  (MPa) 

pro běžné stavby jen na zvláštní 
povolení ústředního 

orgánu 

135                
(13,5) 

170       
(17,0) 

250      
(25,0) 

330      
(33,0) 

400    
(40,0) 

500        
(50,0) 

600     
(60,0) 

M
e

z
n
í 
n

a
p

ě
tí
 b

e
to

n
u
 v

 k
p

/c
m

2
 

(M
P

a
) 

v dostředném 
tlaku 

103     
(10,3) 

125     
(12,5) 

175     
(17,5) 

215     
(21,5) 

260       
(26,0) 

310        
(31,0) 

350        
(35,0) 

v tlaku za 
ohybu nebo 

mimostředném 
tlaku nebo 

tahu 

 
120     

(12,0) 

 
145       

(14,5) 

 
207     

(20,7) 

 
255        

(25,5) 

 
305        

(30,5) 

 
365        

(36,5) 

 
410          

(41,0) 

v tahu nebo v 
hlavním tahu 

13          
(1,3) 

15          
(1,5) 

20            
(2,0) 

24            
(2,4) 

27         
(2,7) 

31         
(3,1) 

35         
(3,5) 

v soudržnosti 10          
(1,0) 

12           
(1,2) 

14          
(1,4) 

16         
(1,6) 

18        
(1,8) 

20         
(2,0) 

22         
(2,2) 

M
o

d
u

l 

p
ru

ž
n

o
s
ti
 

b
e
to

n
u

 v
  

(M
P

a
) v tlačených 

prvcích 
20000 23000 28500 33000 36000 38500 40500 

v ohýbaných 
prvcích 

13500 16000 20000 22000 24000 26000 27000 

Součinitel příčného 
roztažení 

předpokládá se s hodnotou 0,15 

 

Dle společných ustanovení byla u zatížení stanovena velikost a druh zatížení podle     

ČSN 73 0035. Uznala-li norma za nutné, mohla prošetřit i účinky vedlejšího zatížení. 

Muselo být ovšem prokázáno, jestli konstrukce vykazovala dostatečnou bezpečnost jak pro 

zatížení hlavní, tak i pro zatížení celkové. Co se týče prvků montovaných, tak u nich musel 

být prokázán stupeň bezpečnosti i v případě jednotlivých stádií montáže. V případě 

objemové hmotnosti betonu vyrobeného z hutného kameniva z hornin objemové hmotnosti 

do 2700 kg/m3 platilo, že byla zavedena do výpočtu podle tabulky 6. Pokud bylo 

požadováno přesnějšího stanovení objemové hmotnosti, tak bylo zapotřebí toto stanovení 

provést také u konstrukcí, jejichž tepelná propustnost nebo stabilita přímo závisela na 

objemové hmotnosti [8]. 
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Tabulka 6 - Objemové hmotnosti betonu [8] 

Beton 

Objemová hmotnost v kg/m3 při zhutňování 

ručním 
vibrováním apod. u betonů značky 

do 330 400 až 600 

Prostý 2 200 2 300 2 400 

Železový 2 400 2 500 2 600 

 

Kromě zatížení nám společná ustanovení pojednávala také o dynamických 

účincích, roznášení tlaku osamělých břemen a pásových zatížení, vlivu změn teploty, vlivu 

smršťování betonu, vlivu povětrnosti nebo škodlivého prostředí [8]. 

Ustanovení z hlediska železového betonu bylo děleno dle kritéria na stupeň 

bezpečnosti pro konstrukce ze železového betonu, kde stupeň bezpečnosti udával poměr 

výslednice vnitřních sil v průřezu na mezi únosnosti průřezu k výslednici vnějších sil, které 

byly uvedeny v předpisech o zatížení [8]. 

Pokud došlo na namáhání na prostý tah nebo tlak silou P, tak se stupeň bezpečnosti 

spočítal z následujícího vzorce [8]: 

𝑠 =
𝑃𝑚

𝑃
 , 

kde: 

s ……….stupeň bezpečnosti, 

Pm ……...prostá hodnota výslednice vnitřních sil v průřezu na mezi únosnosti, 

P………..vnější síla.  

Pokud došlo při namáhání na ohyb s tlakem nebo tahem a na ohyb prostý, tak se 

stupeň bezpečnosti spočítal z následujícího vzorce [8]: 

𝑠 =
𝑀𝑚

𝑀
 , 

kde: 

Mm….....prostá hodnota momentu od vnitřních sil v průřezu na mezi únosnosti, 

M...........prostá hodnota momentu od vyvozeného předepsaného zatížení. 

Pomocí statického výpočtu bylo prokázáno, že stupeň bezpečnosti navrženého 

průřezu proti dosažení meze únosnosti byl alespoň tak velký, jak bylo uvedeno v             

tabulce 7 [8]. 
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Tabulka 7 - Stupeň bezpečnosti [8] 

Zatížení 

Sloupy, 

podpěry a 

klenby 

Ostatní části 

konstrukce, 

výztuž v tahu i 

v tlaku 

Beton v tahu, ve 

smyku, v hlavním 

tahu a v soudržnosti 

stupeň bezpečnosti 

S0 S1 

Hlavní 2,2 1,9 2,5 

Celkové 1,9 1,65 2,1 

 

Konstrukcemi z prostého betonu byly nazývány takové konstrukce, které nebyly 

vyztuženy armaturou (výztuží) nebo takové konstrukce, které nebyly vyztužené vložkami 

z oceli o menší průřezové ploše. Na konstrukce z prostého betonu bylo využíváno betonů 

dle grafu 1 [8]. 

 

Graf 1 - Druhy prostého betonu [8] 

 

 

Při stanovení přetvoření u staticky neurčitých konstrukcí bylo počítáno s moduly 

pružnosti, které byly uvedeny v grafu 2 [8]. 
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Graf 2 - Moduly pružnosti betonu [8] 

 

 

Pro konstrukce z prostého betonu se muselo prokázat, že navržený průřez podle 

stupně bezpečnosti dosahoval minimálně hodnot uvedených v tabulce 8. Stupeň 

bezpečnosti nám udával poměr mezi výslednicí vnitřních sil v průřezu na mezi únosnosti 

k výslednici vnějších sil plynoucích z předepsaného zatížení. Stupněm bezpečnosti se u 

přehradních zdí a podobných konstrukcí, u kterých bylo vyšetřováno rozdělení napětí po 

výšce průřezu, rozuměl poměr mezního napětí podle tabulky 5 k napětí vyplývajícímu 

z předepsaného zatížení. Platí to i u všech konstrukcí pro napětí v hlavním tahu za      

ohybu [8]. 

 

Tabulka 8 - Stupeň bezpečnosti pro konstrukce z prostého betonu [8] 

Zatížení 

Konstrukce tř. A Konstrukce tř. B 

Porušení by nastalo dosažením mezního 

napětí 

v tlaku v tahu v tlaku v tahu 

s0 s1 s0 s1 

Hlavní 2,5 4,4 4,5 6,5 

Celkové 2,3 4,0 4,0 5,7 
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3.1.5 ČSN 73 0038 (1987) – Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí 

při přestavbách 

Tato norma byla platná od roku 1987-2005. Platnost této normy se vztahovala pro 

navrhování a posuzování nosných stavebních konstrukcí při změnách a opravách 

dokončených stavebních objektů bytových, občanských a objektů pro průmyslovou, 

rostlinnou a živočišnou výrobu. Dále byla tato norma platná pro konstrukce ocelové, 

dřevěné, kombinované z těchto materiálů, pro konstrukce z prostého betonu a železového 

obyčejného hutného betonu. Tato norma byla platná také pro projektovou dokumentaci, 

popřípadě posudky, na kterých se začínalo pracovat po dni nabytí jejich účinnosti. U 

rozpracovaných projektových dokumentací, popřípadě posudků, posuzoval zpracovatel 

možnost přizpůsobení se této normě [9]. 

Podle všeobecných ustanovení se při navrhování přestavby stávající konstrukce 

vycházelo ze současných platných norem. Normy nebo předpisy, které byly platné dříve, 

sloužily jako informativní podklad [9]. 

U konstrukcí objektů, které byly zapsány ve státním seznamu památkově 

chráněných objektů, se musel projekt na přestavbu konzultovat s příslušným orgánem 

památkové péče a ochrany přírody [9].  

V této normě byla používána metoda mezního stavu únosnosti a použitelnosti [9]. 

Jako podklad pro vypracování návrhu přestavby se provedl průzkum konstrukce, na 

kterém byl popsán [9]: 

- stav objektu, popřípadě konstrukce, 

- vlastnosti materiálu a základové půdy, 

- poruchy a vady konstrukce a jejich příčiny, 

- druhy a velikost zatížení, která na konstrukci působila,  

- vlivy prostředí, pokud se na konstrukci projevily, 

- dokumentaci konstrukce, zhodnocení této dokumentace a místo archivace. 

Dále se tato norma zabývala materiály a základovou půdou. Výpočtová pevnost 

materiálu Rd se při určování daných vlastností materiálu zkouškami určovala ze vztahu [9]: 

𝑅𝑑 =
𝑅𝑛

𝛾𝑚
 , 

kde: 

 Rn …….. normová pevnost stanovená podle čl.3.1.11, 

 𝛾𝑚 ……...součinitel spolehlivosti materiálu.  
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3.1.6 ČSN 73 1201 (1988) – Navrhování betonových konstrukcí 

Tato norma byla platná od roku 1988-2010. Ovšem principy této normy byly platné 

již od roku 1967. Platnost této normy se vztahovala pro navrhování konstrukcí a dílců 

užívaných v objektech pro bydlení, v objektech občanského vybavení a v objektech pro 

průmyslovou, rostlinou a živočišnou výrobu. V této normě byla používána metoda 

mezního stavu únosnosti a použitelnosti. Dále byla tato norma platná také pro konstrukce 

z hutného obyčejného prostého, železového a předpjatého betonu s přírodním hutným 

kamenivem a objemové hmotnosti zrn větší než 1 800 kg.m-3, přičemž teplota betonu 

v době užívání nebyla z dlouhodobého hlediska větší než 100 o C. Norma platila taktéž pro 

navrhování a posuzování betonových konstrukcí a dílců jiných druhů staveb, popřípadě 

z jiných druhů betonu, pokud byly příslušné normy, popřípadě předpisy pro tyto stavby a 

betony na ně odvolávány, a to v rozsahu jimi vymezeném. Norma navazovala na dvě 

normy, a to na ČSN 73 0031 a ČSN 73 1205 [10]. 

 Norma byla také platná pro projektovou dokumentaci, na které se začlo pracovat 

po dni nabytí její účinnosti. U rozpracované projektové dokumentace bylo důležité, aby 

zpracovatel posuzoval možnosti přizpůsobení této normě [10]. 

 Betonové konstrukce a dílce byly navrhovány z třídy betonu, která je uvedena 

v tabulce graf 3 a hodnoty nejnižší třídy betonu jsou uvedeny v tabulce 9. U prvků 

z prostého betonu se třída betonu neomezovala [10]. 

 

Graf 3 - Třídy a charakteristiky betonu [10] 
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Tabulka 9 - Nejnižší přípustné třídy betonu [10] 

Způsob použití betonu 

Nejnižší přípustné třídy betonu pro 
výztuž 

betonářskou o výpočtové 
pevnosti v tahu Rsd Předpínací 

<210 MPa >210 MPa 

Dílce 
 h > 50 mm 2) B 15 1) 

B 30        h < 50 mm                 B 20 

Ostatní nosné prvky B 12,5 1) B 15 1) 

        1)  pro prvky namáhané na únavu: B 20 

        2)  h je minimální tloušťka betonu nosné části dílce 

 

Při navrhování konstrukce byla charakteristickou pevností betonu jeho pevnost 

v tlaku a tahu. Při navrhování konstrukce bylo předpokládáno, že beton dosáhnul 

sledovaných pevností určité pevnostní třídy po 28 dnech tvrdnutí při teplotě (17-23)o C a 

relativní vlhkosti vzduchu 70 % nebo vyšší. Bylo dovoleno dosažení sledovaných pevností 

dané třídy po 90 dnech za těchto podmínek [10]: 

1)  Prvek nebylo nezbytně nutné dimenzovat podle mezního stavu porušení 

mnohokrát opakovaným namáháním. 

2)  Provozní zatížení působící na prvek do okamžiku t=90 dnů nevyvodilo 

v nejvíce    namáhaných průřezech takové silové účinky, které by byly větší 

než 0,8násobek největších účinků od všech předpokládaných provozních 

zatížení. 

3)  Účinky dlouhodobě působících provozních zatížení nebyly větší než 

0,7násobek účinků všech současně působících provozních zatížení, které jsme    

předpokládali. 

Pakliže se tvrdnutí betonu neovlivňovalo použitím speciálních cementů nebo přísad 

nebo teplotou prostředí a pokud nebyly známy přesnější závislosti pevnosti betonu na jeho 

stáří, tak se určí pevnost Rb a Rbt v okamžiku t [10]: 

1) v tlaku ze vztahu:   𝑅𝑏(𝑡) = 𝜗. R𝑏 , 

2)  v tahu ze vztahu: 𝑅𝑏𝑡(𝑡) = 𝜗
2

3 . 𝑅𝑏𝑡 , 

Určení poměru pevností betonu v tlaku 𝜗 se určily takto [10]: 

- kontrolovala-li se pevnost betonu po 28 dnech, ze vztahu: 

ϑ = 1,36 .
𝑡

𝑡 + 10
 , 
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- kontrolovala-li se pevnost betonu po 90 dnech, ze vztahu: 

𝜗 = 1,11 .
𝑡

𝑡 + 10
 , 

kde: 

 Rb …..normová, popřípadě výpočtová pevnost betonu v tlaku, 

 Rbt…..normová, popřípadě výpočtová pevnost betonu v tahu, 

 t …… stáří betonu ve dnech od okamžiku zhutnění betonové směsi, 

 𝜗…… poměr pevností betonu v tlaku. 

Modul pružnosti betonu Eb byl uvažován při výpočtech následovně [10]: 

1) při výpočtu účinků statického zatížení hodnotou 

 𝐸𝑏 = 𝛾𝑏𝑡 . 𝜒𝑒  . 𝐸𝑏𝑜 , 

2) při vyšetřování konstrukce na zatížení s dynamickými účinky hodnotou, která 

byla dříve zjištěna na základě zkoušek nebo zvláštních předpisů, nejvíce však 

hodnotou 

𝐸𝑏 = 𝐸𝑏𝑜 , 

kde:  

 Ebo…….základní modul pružnosti betonu, 

 𝜒𝑒……. součinitel uvažovaný, 

     - hodnotou 0,9 u betonů se zvýšeným podílem záměsové vody, při     

urychlení tvrdnutí tepelným procesem za přítomnosti 

atmosférického tlaku a v případech, kdy se jakost betonu 

kontrolovala na základě pevností po 90 dnech tvrdnutí 

betonu, 

 - hodnotou 1,0 v ostatních případech, 

𝛾𝑏𝑡 ……součinitel podmínek působení betonu. 

Modul pružnosti betonu ve smyku Gb byl určen ze vztahu [10]: 

𝐺𝑏 = 0,42 . 𝐸𝑏 , 

kde: 

 Eb……modul pružnosti betonu. 

V případě, že nebyla známá přesnější závislost pro stanovení modulu pružnosti 

betonu Eb (t) v době stáří betonu t, byla určena jeho hodnota ze vztahu [10]: 

𝐸𝑏 (𝑡) = 𝜗. 𝐸𝑏 , 
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kde: 

 𝜗……poměr pevností betonu v tlaku, 

 t…….stáří betonu ve dnech od okamžiku zhutnění betonové směsi, 

 Eb…...hodnota modulu pružnosti betonu. 

Součinitel příčného přetvoření betonu  𝜈𝑏 se uvažoval hodnotou 𝜈𝑏 = 0,2, pokud 

ustanovení ohledně normy výslovně nevyžadovalo jinou hodnotu [10]. 

 

Graf 4 - Základní modul pružnosti [10] 

 

 

Podle všeobecných požadavků byly konstrukce dimenzovány podle těchto mezních 
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1b) porušení únavou (tj. účinkem mnohokrát opakovaného namáhání), 

2) mezní stav použitelnosti: 
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opakovaného namáhání při dimenzování přihlíželo podle povahy zatížení, mezního stavu a 

vlastností vyšetřovaného prvku [10]. 

Výpočtem se prokazovalo, že silový nebo přetvárný účinek výpočtového zatížení 

v absolutní hodnotě nepřekročil mezní hodnotu tohoto účinku, která byla stanovena podle 

kritérií této normy. Pokud nebylo možné podmínky spolehlivosti vyjádřit výsledným 

silovým účinkem v průřezu, tak se nesměla absolutní hodnota napětí v žádném bodě prvku 

překročit normou předepsanou (výpočtovou, normovou) pevnost materiálu vynásobenou 

příslušným součinitelem podmínek působení materiálu. Dimenzování s použitím účinků 

zatížení se dovolovalo nahradit posouzením, u kterého se řešilo, zdali navržený rozhodující 

rozměr konstrukce (např. průřezová plocha výztuže, výška prvku apod.) byl větší než daná 

mezní hodnota tohoto rozměru. Obdobně se mohlo postupovat také u posouzení velikosti 

předpínací síly [10]. 

 

3.1.7 ČSN ISO 13822 (2005) – Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení 

existujících konstrukcí 

Tato norma byla platná od roku 2005-2015. Touto normou se nahrazovala norma 

ČSN 73 0038 z roku 1986 a byla českou verzí mezinárodní normy ISO 13822. Příslušná 

norma uváděla mezinárodně platné postupy a požadavky, které byly platné pro hodnocení 

existujících konstrukcí (budov, mostů, průmyslových staveb atd.), a které vycházely ze 

zásad spolehlivosti konstrukcí a z následků jejich poruchy. Poskytovala obecné pokyny, 

které bylo možné použít pro návrh opravy nebo modernizaci konstrukce. Součástí této 

normy bylo osm informativních příloh, ve kterých se uváděly přehledy termínů, vývojový 

diagram postupu hodnocení existujících konstrukcí, vysvětlovaly způsob aktualizace 

měřených veličin, použití statických nebo dynamických zkoušek a postupy pro stanovení 

časově závislé spolehlivosti. Co se týče ukazatelů spolehlivosti (index spolehlivosti, 

pravděpodobnost poruchy) stanovené v pravděpodobnostní analýze konstrukce, tak je bylo 

možné porovnat se směrnými hodnotami podle přílohy F. Ohledně doporučené struktury 

hodnotící zprávy, tak ta se nacházela v příloze G a pokyny pro návrh modernizace bylo 

možné najít v příloze H. Účel této normy spočíval v tom, aby doplnila chybějící pokyny 

pro hodnocení a návrh obnovy existující konstrukce v podmínkách ČR. Podkladem této 

normy byla norma ISO 2394 [11]. 

Změna oproti předchozí normě byla v tom, že ČSN ISO 13822 se zabývala 

metodou mezních stavů únosnosti a použitelnosti ve spojení s metodou dílčích součinitelů, 
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která se uplatňovala v ČSN EN 1990 a ČSN ISO 2394. Při hodnocení existující konstrukce 

bylo možné také použití pravděpodobnostního přístupu [11]. 

Z hlediska usnadnění používání této normy bylo zpracováno šest národních příloh, 

ve kterých byly uvedeny doplňující pokyny pro hodnocení existujících konstrukcí v ČR a 

také podrobněji byly vysvětleny vybrané články normy [11]. 

Jsou to tyto národní přílohy [11]: 

- Příloha NA Doplňující pokyny k obecným zásadám hodnocení existujících 

konstrukcí. 

- Příloha NB Zkoušky existujících konstrukcí a materiálů. 

- Příloha NC Hodnocení existujících betonových konstrukcí. 

- Příloha ND Hodnocení existujících ocelových, litinových a spřažených 

ocelobetonových konstrukcí. 

- Příloha NE Hodnocení existujících dřevěných a spřažených dřevobetonových 

konstrukcí. 

- Příloha NF Hodnocení existujících zděných konstrukcí. 

Normu bylo také možno použít pro hodnocení libovolného druhu existující 

konstrukce, která byla původně navržena, vypočtena a provedena na základě přijatých 

inženýrských zásad a/nebo návrhových pravidel, a také pro konstrukce postavené na 

základě kvalitní řemeslné práce, dlouhodobých zkušeností a přijatých profesionálních 

postupů [11]. 

K zahájení hodnocení mohly vést následující okolnosti [11]: 

- očekávaná změna v používání nebo prodloužení návrhové životnosti, 

- ověření spolehlivosti (např. s ohledem na zemětřesení, zvýšená zatížení, 

dopravou) požadované úřady, pojišťovnami, vlastníky atd., 

- degradace konstrukce vlivem časově závislých zatížení (např. koroze, únava), 

- poškození konstrukce od mimořádných zatížení. 

Tato mezinárodní norma byla použitelná pro existující konstrukce, které byly 

postaveny z libovolného materiálu, ačkoliv mohla být vyžadována i specifická úprava 

v závislosti na druhu materiálu jakými jsou beton, ocel, dřevo, zdivo, atd [11]. 

Tato mezinárodní norma dále poskytovala zásady pro zatížení a účinky prostředí. 

Podrobně se musela brát v potaz mimořádná zatížení, jakými byly požár nebo seizmická 

zatížení [11]. 
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Rozdělení informativních příloh [11]: 

1) Příloha A – Hierarchie termínů, 

2) Příloha B – Vývojový diagram postupu hodnocení existujících konstrukcí, 

3) Příloha C – Aktualizace měřených veličin, 

4) Příloha D – Zkoušení statických a dynamických vlastností konstrukcí, 

5) Příloha E – Hodnocení časově závislé spolehlivosti, 

6) Příloha F – Směrná úroveň spolehlivosti, 

7) Příloha G – Struktura zprávy, 

8) Příloha H – Návrh modernizace. 

Co se týkalo postupu hodnocení, tak ten byl složen z následujících kroků (viz 

vývojový diagram v příloze B), který umožňoval provádět hodnocení s ohledem na 

současný stav konstrukce [11]. 

a)  Stanovení účelu hodnocení, 

b) Scénáře, 

c) Předběžné hodnocení: 

 1)  studium dokumentace a dalších údajů, 

 2) předběžná prohlídka, 

 3) předběžné ověření, 

 4) rozhodnutí o okamžitých opatřeních, 

 5) doporučení pro podrobné hodnocení, 

d)  Podrobné hodnocení: 

 1) podrobné vyhledávání a prověření dokumentace, 

 2) podrobná prohlídka a zkoušky materiálu, 

 3)  stanovení zatíženi, 

 4) stanovení vlastnosti konstrukce, 

 5) analýza konstrukce, 

 6) ověření, 

e) Výsledky hodnocení: 

 1) zpráva, 

 2) koncepční návrh konstrukčního opatření, 

 3) řízení rizik, 

f) V případě potřeby se postup opakuje. 
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Ohledně mezních stavů únosnosti a použitelnosti s ohledem na analýzu konstrukce 

se konstrukce musela na tyto mezní stavy posoudit, a to i prostřednictvím základních 

veličin a s odpovídajícím přihlédnutím k příslušnému průběhu degradace [11]. 

U mezních stavů únosnosti a použitelnosti se ověřování provádělo metodou dílčích 

součinitelů nebo metodami teorie spolehlivosti s uvážením nosného systému a duktility 

jeho prvků. Dílčí součinitele, které byly uvedeny v současných normách, se mohly upravit 

podle výsledků prohlídky a zkoušek (např. s ohledem na jakost práce daného zhotovitele, 

podmínky konkrétní údržby a proměnlivou pevnost materiálů) [11]. 

V národní příloze NC se u hodnocení existujících betonových konstrukcí vycházelo 

z platných norem pro navrhování a pro zatížení. Zvláštní pozornost bylo třeba věnovat 

konstrukcím, ve kterých byl obsažen či použit hlinitanový cement. Pro takovéto konstrukce 

neplatily uvedené charakteristiky betonu. Součástí hodnocení konstrukce musela být 

předběžná prohlídka, na které v případě potřeby mohla navazovat podrobná prohlídka [11]. 

Pevnostní třídu betonu v konstrukci jsme stanovili na základě [11]: 

 a)   dokumentace skutečného provedení a/nebo 

 b) vyhodnocení zkoušek betonu konstrukce. 

 

3.1.8 ČSN ISO 13822 (2015) – Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení 

existujících konstrukcí 

Tato norma je platná od roku 2015 až do současnosti a je českou verzí mezinárodní 

normy ISO 13822. Změna oproti původní normě je v tom, že celý text je technicky 

revidován a je přidána nová příloha I pro hodnocení konstrukcí objektů kulturních 

památek. Součástí této normy je již devět informativních příloh místo osmi původních. 

V této normě není obsažena národní příloha a pokyny pro používání této normy najdeme 

v ČSN 73 0038. Tato mezinárodní norma poskytuje obecné požadavky a postupy 

hodnocení existujících konstrukcí (budov, mostů, průmyslových staveb atd.), které 

opětovně vycházejí ze zásad spolehlivosti konstrukcí a z následků jejich porušení. Tato 

norma je založena na normě ISO 2394 a lze ji použít pro hodnocení kterékoli existující 

stavební konstrukce, která byla navržena, vypočtena a provedena na základě přijatých 

inženýrských zásad a/nebo navrhovaných pravidel, a také pro konstrukce provedené na 

základě kvalitní řemeslné práce, dlouhodobých zkušeností a obecně platných 

profesionálních postupů. V této normě je používána metoda mezního stavu únosnosti a 

použitelnosti [12]. 
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K hodnocení mohou vést následující okolnosti [12]: 

- očekávaná změna v používání nebo prodloužení návrhové životnosti, 

- ověření spolehlivosti (např. s ohledem na zemětřesení, zvýšená zatížení 

dopravou) požadované úřady, pojišťovnami, vlastníky atd., 

- degradace konstrukce vlivem časově závislých zatížení (např. koroze, únava), 

- poškození konstrukce od mimořádných zatížení. 

Tato mezinárodní norma je použitelná pro existující konstrukce, které jsou 

postaveny z libovolného materiálu, ačkoliv může být vyžadována i specifická úprava 

v závislosti na druhu materiálu jakými jsou beton, ocel, dřevo, zdivo, atd [12]. 

Tato mezinárodní norma dále poskytuje zásady pro zatížení a účinky prostředí. 

Podrobně se musí brát v potaz mimořádná zatížení, jakými jsou požár nebo seizmická 

zatížení [12]. 

Při hodnocení existujících betonových konstrukcí se vycházelo z platných norem, 

které byly určeny pro navrhování a pro zatížení. Důležité bylo dávat pozor na konstrukce, 

kde byl používán hlinitanový cement neboť pro takové konstrukce neplatily dále uvedené 

charakteristiky betonu. Pokud jsme chtěli stanovit zatížitelnost betonových mostních 

konstrukcí, tak jsme museli použít platné normy a předpisy. Dále bylo třeba uvést, že 

součástí hodnocení konstrukce musela být předběžná prohlídka, na níž mohla v případě 

potřeby navazovat podrobná prohlídka [12]. 

Pokud se uváží doplňující pokyny, které jsou v této příloze I obsaženy, tak lze tuto 

mezinárodní normu použít i pro konstrukce objektů kulturních památek [12]. 

Rozdělení informativních příloh [12]: 

1) Příloha A – Hierarchie termínů, 

2) Příloha B – Vývojový diagram postupu hodnocení existujících konstrukcí, 

3) Příloha C – Aktualizace měřených veličin, 

4) Příloha D – Zkoušení statických a dynamických vlastností konstrukcí, 

5) Příloha E – Hodnocení časově závislé spolehlivosti, 

6) Příloha F – Směrná úroveň spolehlivosti, 

7) Příloha G – Struktura zprávy, 

8) Příloha H – Návrh modernizace, 

9) Příloha I  –  Konstrukce objektů kulturních památek. 

Co se týká postupu hodnocení, tak ten je složen z následujících kroků (viz vývojový 

diagram v příloze B), který umožňuje provádět hodnocení s ohledem na současný stav 

konstrukce [12]. 
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a)  Stanovení účelu hodnocení, 

b) Scénáře, 

c) Předběžné hodnocení: 

 1)  studium dokumentace a dalších údajů, 

 2) předběžná prohlídka, 

 3) předběžné ověření, 

 4) rozhodnutí o okamžitých opatřeních, 

 5) doporučení pro podrobné hodnocení, 

d)  Podrobné hodnocení: 

 1) podrobné vyhledávání a prověření dokumentace, 

 2) podrobná prohlídka a zkoušky materiálu, 

 3)  stanovení zatíženi, 

 4) stanovení vlastnosti konstrukce, 

 5) analýza konstrukce, 

 6) ověření, 

e) Výsledky hodnocení: 

 1) zpráva, 

 2) koncepční návrh konstrukčního opatření, 

 3) řízení rizik, 

f) V případě potřeby se postup opakuje. 

Ohledně mezních stavů únosnosti a použitelnosti s ohledem na analýzu konstrukce 

se musí konstrukce na tyto mezní stavy posoudit, a to i prostřednictvím základních veličin 

a s odpovídajícím přihlédnutím k příslušnému průběhu degradace [12]. 

U mezních stavů únosnosti a použitelnosti se ověřování provádí metodou dílčích 

součinitelů nebo metodami teorie spolehlivosti s uvážením nosného systému a duktility 

jeho prvků. Dílčí součinitele, které jsou uvedeny v současných normách, se můžou upravit 

podle výsledků prohlídky a zkoušek (např. s ohledem na jakost práce daného zhotovitele, 

podmínky konkrétní údržby a proměnlivou pevnost materiálů) [12]. 

S ohledem na vlastnosti betonu, tak se pevnostní třída betonu v konstrukci stanovila 

na základě [12]: 

 a)   dokumentace skutečného provedení a/nebo 

b)    vyhodnocení zkoušek betonu konstrukce. 

Ohledně charakteristické hodnoty vlastností betonů, tak ty jsou uvedeny v platných 

normách pro navrhování a ohledně stupně vlivu prostředí, tak ten se uvažoval podle ČSN 
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EN 206. Co se týče dílčího součinitele pro beton, tak ten se uvažuje podle platných norem 

pro navrhování [12]. 

 

3.1.9  ČSN 73 0038 (2015) – Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí –    

Doplňující ustanovení 

Tato norma je platná od roku 2015 až do současnosti. V této normě platí a jsou 

uvedeny doplňující pokyny pro hodnocení a ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí 

v ČR a také podrobně vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13822 [13].  

Tahle ta norma je současně používána s ČSN ISO 13822. V případě, kdy ověřujeme 

spolehlivost existujících konstrukcí a navrhujeme jejich obnovu, tak postupujeme podle 

zásad ČSN EN 1990 a dalších platných norem. V normách ČSN ISO 13822 a                

ČSN 73 0038 jsou uvedeny zásady a doplňující pokyny, které slouží pro hodnocení a 

ověřování existujících konstrukcí, které nejsou v eurokódech doposavad obsaženy. Zde 

můžeme zařadit hodnocení existujících konstrukcí na základě dřívějšího uspokojivého 

chování, zásady minimalizace konstrukčních opatření, postupy stanovení 

charakteristických a návrhových hodnot pro zatížení, geometrické a materiálové vlastnosti 

existujících konstrukcí a postupy jejich aktualizace na základě znalosti nových dat. Jsou 

zde uvedeny vybrané charakteristiky materiálů a spojovacích prostředků, které se tradičně 

uplatňovaly v existujících konstrukcích v ČR. Co se týče hodnocení a ověřování 

spolehlivosti konstrukcí objektů kulturních památek, tak pro ty jsou uvedeny doplňující 

pokyny. V této normě je používána metoda mezního stavu únosnosti a použitelnosti [13]. 

Důležité bylo dávat pozor na konstrukce, kde byl používán hlinitanový cement 

neboť pro takové konstrukce neplatily dále uvedené charakteristiky betonu. Pokud jsme 

chtěli stanovit zatížitelnost mostních konstrukcí pozemních komunikací, tak jsme museli 

použít normu ČSN 73 6222. Dále bylo třeba uvést, že součástí hodnocení konstrukce 

musela být předběžná prohlídka, na níž mohla v případě potřeby navazovat podrobná 

prohlídka [13]. 

Pevnostní třída betonu v konstrukci se stanoví na základě [13]: 

a)  dokumentace skutečného provedení a/nebo 

b)  vyhodnocení zkoušek betonu konstrukce. 

Ohledně charakteristické hodnoty vlastností betonů, tak ty jsou uvedeny v platných 

normách pro navrhování a ohledně stupně vlivu prostředí, tak ten se uvažoval podle ČSN 

EN 206 [13].  
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Pro usnadnění používání této normy ČSN ISO 13822 je zpracováno osm kapitol, 

které uvádějí doplňující pokyny pro hodnocení existujících konstrukcí pro podmínky ČR a 

také podrobně vysvětlují vybrané články ČSN ISO 13822 [13]. 

Jsou to tyto kapitoly [13]: 

-    Kapitola 4   Doplňující pokyny k zásadám hodnocení existujících konstrukcí             

podle ČSN ISO 13822. 

-  Kapitola 5   Zkoušky existujících konstrukcí a materiálů. 

-  Kapitola 6   Hodnocení existujících betonových konstrukcí. 

- Kapitola 7   Hodnocení existujících ocelových, litinových a spřažených   

ocelobetonových konstrukcí. 

- Kapitola 8  Hodnocení existujících dřevěných a spřažených dřevobetonových 

konstrukcí. 

- Kapitola 9   Doplňující pokyny pro ověřování spolehlivosti existujících mostů. 

- Kapitola 10   Hodnocení existujících betonových konstrukcí. 

- Kapitola 11   Doplňující pokyny ke konstrukcím objektů kulturních památek 
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3.1.10  Souhrná tabulka norem pro navrhování betonových staveb 

Tabulka 10 - Druhy, značky, třídy betonů a převod značení [13] 

Beton 

druh značka třída třída pevnostní třída 

ČSN 1090: 

1931                    

ČSN 1230: 

1937 

ČSN 73 2001: 

1956                    

ČSN 73 6206: 

1971 

ČSN 73 1201: 

1967                     

ČSN 73 1201: 

1986                     

ČSN EN 206-1 

a 60            1   (C3/3,5) 

b 80   B 5 (C4/5) 

c 105            0 B 7,5 (C6/7,5) 

d 135 I B 10 C 8/10 

      B 12,5 (C9/12,5) 

e 170     (C10/13,5) 

      B 15 C 12/15 

f 250 III  B 20 C 16/20 

      B 25 C 20/25 

g 330 IV    (C23/28) 

      B 30 C 25/30 

  400   B 35 (C28/35) 

        C 30/37 

    V  B 40 (C30/40) 

  500   B 45 C 35/45 

    VI  B 50 C 40/50 

  600   B 55 C 45/55 

      B 60 C 50/60 

Poznámka: Pevnostní třídy uvedené v závorkách nejsou v příslušné normě uvedeny. 
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3.2 Normy pro betonářskou výztuž 

Ve 20. letech minulého století se za účelem zvýšení pevnosti v tahu ve výztuži do betonu 

začaly používat tyče ze svářkové nebo plávkové oceli. Tato svářková ocel se v pracovním procesu 

vyráběla mícháním surového železa se šrotem za přístupu vzduchu. Když byla ještě těstovitá 

konzistence pod mezí tavení, tak se z ní pak pomocí bucharu vykovaly kovové tyče. Plávková ocel 

se vyráběla ve stádiu tavení, což byly tedy teploty okolo 1600 až 1800 stupňů. Je důležité zmínit, 

že oproti svářkové oceli byla tato ocel pevnější [14]. 

Ve 30. letech minulého století se začaly do betonu dávat válcované tyče z uhlíkové oceli. 

Konkrétně se jednalo o lehčí druh oceli s mezí skluzu 230 MPa. Přesněji řečeno tato hodnota 

udávala hranici, za níž se ocel deformovala. 

 Od 50. let minulého století se začalo používat více druhů betonářských výztuží – za tepla 

válcované s hladkým povrchem, za studena zkrucované, nesvařitelné s mezí skluzu až 400 MPa 

anebo svařitelný roxor s mezí skluzu až 380 MPa. I v dnešní době je betonářská ocel nazývá 

roxor, ale původně od 30. do 50. let minulého století byl roxor výztuží se čtyřlístkovým průřezem 

s příčnými žebry. Roxor je v dnešní době slangový obecný výraz pro betonářské výztuže. Dnes je 

jako výztuž používána jen ocel 10 505, která má mez kluzu 490 MPa, a která je ekvivalentní se 

zahraničními betonářskými ocelemi. Jejich průměr činí 8, 10, 12, 16, 20, 25, 28 a 32 mm, 

výjimečně i 6, 14, 18, 22, 28, 36 nebo 40 mm. Betonářské oceli jsou dnes označovány v souladu 

s evropskou normou a to ve tvaru BXXXZ, kde B označuje betonářskou ocel, XXX mez kluzu v 

MPa a Z tažnost oceli ve třech volbách (normální- A, vysoká-B, velmi vysoká-C) [14]. 

 

3.2.1 Betonářská výztuž od roku 1931 

Podle normy ČSN 1090-1931 bylo dovolené namáhání při hlavním zatížení u oceli 

obchodní jakosti Cc a oceli C 38 v tahu i v tlaku 1 200 kg/cm2. Pokud jsme do betonu 

druhu e, f, g užili ocel s průtažností nejméně 3 400 kg/cm2, tak bylo možné zvětšit 

dovolená namáhání v tahu i v tlaku o 300 kg/cm2 [6]. 

Dovolené namáhání při zatížení celkovém bylo u oceli obchodní jakosti Cc a oceli 

C 38 v tahu a v tlaku 1 400 kg/cm2. Pokud jsme do betonu druhu e, f, g užili ocel 

s průtažností nejméně 3 400 kg/cm2, tak bylo možné zvětšit dovolená namáhání v tahu i 

v tlaku na 1 700 kg/cm2 [6]. 

Na tuto normu se vztahovaly i konstrukční pokyny, týkající se ocelové výztuže [6]. 

Pokud se druh oceli u ČSN 1091-1935 nestanovil jinak, tak bylo užito na betonové 

konstrukce výztuže Cb. V případě, že byla žádána ocel lepší jakosti, tak to bylo třeba 
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výslovně předepsat podle platných norem a předpisů. Je třeba říci, že ocel na výztuž 

betonových konstrukcí musela z hlediska jakosti, druhu a zpracování vyhovět příslušným 

normám [15]. 

 

Tabulka 11 -  Vlastnosti oceli Cb [15] 

Pevnost                                          
(MPa) 

Nejmenší prodloužení na tyči v 
(%)    Úhel 

ohybu (α) 
Vnitřní poloměr 

zakřivení (r) 

krátké dlouhé 

350-480 24 20 180o t 

 

Z hlediska mechanických zkoušek ocelí lze říci, že například vyztuž Roxor byla 

z oceli s vyšší průtažností než ocel C 38. Na druhou stranu měla však k dosažení větší 

pevnosti v soudržnosti zvláštní tvar průřezu a její povrch byl opatřen ve vzdálenostech, 

které byly rovny asi 1 1/2 násobku největšího průměru prutu žebírky. Tyto žebírka také 

podstatně zvětšovala soudržnost (přilnavost) mezi povrchem výztuže a betonu [16]. 

 

Tabulka 12 - Porovnání druhů oceli C 38 a Roxor [16] 

Jakostní zkoušky obou druhů 

oceli 

Výztuž z oceli C 

38 
Výztuž Roxor 

Modul pružnosti v (MPa) 205 000 209 200 

Mez průtažnosti v (MPa) 271,8 403,7 

Mez pevnosti v (MPa) 388,9 525,9 

Poměr meze průtažnosti k mezi 

pevnosti v (%) 
70 77 

Tažnost v (%) 30 26 

Stažnost v (%) 64 55 
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Obr. 1 - Tvar průřezu výztuže Roxor [16] 

 

 

Obr. 2 - Výztuž Roxor [16] 

 

3.2.2 Betonářská výztuž dle ČSN 73 2001 (1956) 

Co se týkalo druhů oceli, tak byl předpokládán modul pružnosti oceli hodnotou 

Ea=210 000 MPa. Z hlediska vnitřních sil na mezi únosnosti bylo do výpočtů zavedeno 

mezní napětí oceli v tahu i v tlaku χ=230 MPa [7]. 
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Tabulka 13 - Druhy oceli a jejich parametry [7] 

Číselné označení                          

oceli 

Pevnost                    

(MPa) 

Tažnost                          

(%) 

Mez 

průtažnosti 

(MPa) 

Převodní součinitel 

C pro beton značky  

Vzdálenost 

mezi 

vložkami 135 170-600 

10 002 320-500 20 

in
fo

rm
. 200 1 1 

Skutečný 

průměr 

vložky 

10 370 370-450 20 210 1 1 

10 372 370-450 20 

z
a

ru
č
e

n
á
 

230 1,15 1,15 

10 373                                                 

do tloušťky                 

30 mm 

370-450 20 230 1,15 1,15 

10 373                                                           

pro tloušťky                 

30-50 mm 

370-450 20 210 1 1 

10 492 (Toros) min.440 10 400 1,15 
1,65                 

(1,5  v tlaku) 

průměr            

jádra 

10 512 (Roxor) 

min.500 18 380 1,15 1,65 

průměr 

opsané 

kružnice 

10 513 (Roxor) 

(svařitelný)  

  

S výztuží Toros mohlo být počítáno jako s výztuží tlakovou při C=1,50 a nesmělo ji 

být užíváno v konstrukcích, které byly vystavěny teplotám vyšším než 300oC [7]. 

 

3.2.3 Betonářská výztuž dle ČSN 73 2001 (1972) 

Ze všeobecného hlediska se betonářskou výztuží rozuměla ocelová výztuž, která 

byla používána do železobetonových konstrukcí a která nebyla používána k záměrnému 

vyvozování předpětí v betonu [8]. 

Z hlediska statických výpočtů byla uvažována vždy jmenovitá průřezová plocha 

výztuže, která u jednotlivých vložek odpovídala jejich jmenovitým rozměrům. Do výpočtu 

únosnosti betonových konstrukcí se přitom výztužné vložky zaváděly tzv. náhradní 

průřezovou plochou Fa, která byla určována podle následujícího vzorce [8]. 

𝐹𝑎 = 𝐶. 𝐹𝑣 , 

kde: 

 Fv……. jmenovitá průřezová plocha vložky, 

 C……...převodní součinitel. 
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Ohledně vnitřních sil na mezi únosnosti bylo do výpočtu zaváděno mezní napětí 

ocele v tahu i v tlaku hodnotou [8]. 

𝜎 = 230 𝑀𝑃𝑎, 

kde: 

σ….. je převodní hodnota mezního napětí ocele a neztotožňuje se s nejmenší            

hodnotou meze průtažnosti ocele. 

V projektech, které měly být použity i mimo území ČSSR, musel být řádně a 

výrazným způsobem uveden stručný popis ocele, která byla navrhována pro betonářskou 

výztuž, zejména musely být uvedeny její charakteristiky, jako je převodní součinitel, 

normová mez kluzu, popřípadě normová mez 0,2, mez pevnosti, minimální tažnost a tvar 

povrchu výztužných vložek (zda vložky hladké nebo periodického povrchu) [8]. 

Z hlediska ocelových materiálů pro betonářskou výztuž bylo v projektech 

používáno těchto výztužných materiálů [8]: 

a) ocele s normovou mezí kluzu, které jsou menší než 240 MPa, popřípadě 

rovnou 240 MPa a ocelové tažené dráty je nahrazující tzv. 

aa)  ocel 10 216, 

ab)  ocel 11 373, 

ac) ocelový tažený drát tvrdý 42 6410.1 nebo polotvrdý 42 6410.3, 

jmenovitého průměru nejméně 4 mm, 

b) ocele s mezí kluzu, popřípadě s mezí 0,2 min. 330 MPa tzv. 

 ba) ocel 10 335 (za tepla válcovaná), 

 bb) ocel 10 338 (zpevněná kroucením za studena), 

c) ocele s mezí kluzu min. 420 MPa tzv. 

 ca)  ocel 10 425 (se zaručenou svařitelností), 

 cb) ocel 10 426 (s dobrou svařitelností), 

 cc) ocel 10 455 (zvlášť vhodná pro svařování, nyní v posledním stadiu 

vývoje). 

Ocelovými výztužnými materiály pro betonářskou výztuž byl myšlen souborný 

název pro průmyslově vyráběné materiály, které byly určené na betonářskou výztuž tzv. 

pro ocelové výztužné tyče, ocelové výztužné dráty, svařované výztužné sítě z drátů 

tažených za studena, plechové výztužné mřížoviny atd. [8]. 
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3.2.4 Betonářská výztuž dle ČSN 73 0038 (1987) 

Z hlediska charakteristiky výztuže se dané charakteristiky výztuže konstrukcí, které 

byly projektovány podle dříve platných norem určily podle tabulky 14 a 15. Pro betony, 

které byly nižší třídy než B 15, se však musely uvažovat výpočtové pevnosti výztuže 

v tahu i tlaku pro všechny druhy výztuže jednotnou hodnotou 180 MPa s výjimkou výztuže 

Isteg v tlaku [9]. 

Druh a charakteristiky výztuže se stanovily [9]: 

1)  po odkrytí výztuže podle tvaru jejího povrchu, 

2)   odběrem a zkouškami vzorků. 

V případě, že by mělo několik výztuží stejný povrch, tak byly při dimenzování 

používány charakteristiky nejméně příznivé [9]. 

Stanovil-li se druh výztuže formou odběrů a zkoušek vzorků, tak byla za normovou 

pevnost oceli v tahu i tlaku považována mez kluzu, popřípadě mez 0.2 [9]. 

Součinitel spolehlivosti výztuže se u stávajících konstrukcí uvažoval pro všechny 

druhy výztuže a všechny jmenovité průměry vložek hodnotou [9]. 

𝛾𝑀 = 1,1,   

kde: 

 𝛾𝑀………….. součinitel spolehlivosti výztuže. 

V případě, že druh oceli nešel spolehlivě zjistit, tak se předpokládalo, že se ve 

stávající konstrukci použilo oceli, která byla používána v době realizace konstrukce a měla 

nejnižší jakost [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 

Tabulka 14 - Charakteristiky výztužných ocelí v konstrukcích navržených v období           

1920 až 1965 [9] 

Druh výztuže 

Charakteristiky výztužných ocelí (MPa) 

Výpočtová 

pevnost pro 

betony třídy B 

15 a vyšší 

mez kluzu,         

mez 0,2 

mez 

pevnosti 
svařitelnost 

tah tlak 

Cc 180 180       

Cb 180 180       

C37 180 180       

C38 180 180       

10 002 180 180   320-500   

10 370 180 180   370-450 dobrá 

10 372 190 190 230 370-450 dobrá 

10 452 230 230 270   obtížná 

10 472 (Isteg) 320 0 360 min. 400 nesvařitelná 

10 492 (Toros) 340 340 400 min. 440 nesvařitelná 

10 512 (Roxor) 340 340 380 min. 500 dobrá 
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Tabulka 15 - Charakteristiky výztužných ocelí v konstrukcích navržených v období         

1960 až 1970 [9] 

Druh 

výztuže 

Charakteristiky výztužných ocelí (MPa) 

Označení 

Výpočtová 

pevnost pro 

betony třídy         

B 15 a vyšší 

mez kluzu,         

mez 0,2 

mez 

pevnosti 
svařitelnost 

tah tlak 

10 210                    

10 216 
E 190 190 210 500 dobrá 

10 300                   

10 307 
H 250 250 300 450 dobrá 

10302             

10308 
K 250 250 300 400 nesvařitelná 

10 400 Rs40 330 330 400 550 zaručená 

10 401 R40 330 330 400 550 obtížná 

10 402 RK40 330 330 400 550 nesvařitelná 

svař. sítě S 270 240 500 600 nesvařitelná 
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Tabulka 16 - Charakteristiky výztužných ocelí v konstrukcích navržených po roce 1970 [9] 

Druh výztuže 

Charakteristiky výztužných ocelí (MPa) 

Ozn. 

Výpočtová pevnost 
mez 

kluzu,         

mez 

0,2 

mez 

pevnosti 
Svařitelnost 

tah tlak 

B 15 
B 20               

a vyšší 
B 15 

B 20              

a vyšší 

10 216 E 190 206 539 dobrá 

11 373 
ds≤16 mm 

EZ 
215 235 

363 zaručená 
ds>16 mm 205 226 

10 245 K 220 245 363 zaručená 

10 335 J 300 300 325 471 zaručená 

10 338 T 300 270 325 390 podmíněná 

10 425 V 340 375 340 375 410 569 zaručená 

10 505 R 340 450 340 420 490 720 zaručená 

svař. 

sítě z 

drátů 

hladkých S 270 300 240 270 490 539 nesvařitelná 

s vtisky Sv 320 375 290 340 441 530 nesvařitelná 

KARI Sz 340 420 290 380 490 539 podmíněná 

 

3.2.5 Betonářská výztuž dle ČSN 73 1201 (1988) 

 Z hlediska nosné výztuže, která měla stejné funkce (tahová, tlaková, smyková, 

příčná výztuž) smělo být používáno v tomto prvku různých druhů betonářské výztuže 

v případě, že byly splněny tyto podmínky [10]: 

 1) neohrozily nebezpečí záměny výztuží při jejich zabudování, 

2) konstrukce nebyla vystavena mnohokrát opakovanému namáhání, 

3)  výpočtové pevnosti použitých výztuží se nelišily více než o 60% hodnoty 

nejnižší výpočtové pevnosti použité výztuže, 

4) osová vzdálenost mezi sousedními vložkami z rozdílných výztuží se rovnala 

alespoň pětinásobku největšího jmenovitého průměru. 

Pokud z jakýchkoliv důvodů nebylo možno splnit požadavek podbodu 3), 

popřípadě 4), bylo třeba, aby byl prvek samostatně posouzen [10]. 

V případě navrhování betonové konstrukce se rozlišovaly tyto výztuže [10]: 
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1)   výztuže z oceli s mezí kluzu (popřípadě oceli, u níž bylo dovoleno pro 

zjednodušení výpočtu mez kluzu předpokládat), jež se používaly jak 

v železobetonových, tak v přepjatých prvcích, 

2) výztuže z oceli s mezí 0,2, jež se používaly jen v předpjatých prvcích. 

S ohledem na charakteristiky betonářských výztuží, tak charakteristikami pevnosti 

betonářské výztuže uplatňujícími se při navrhování betonové konstrukce byly [10]: 

1) normová pevnost výztuže v tahu Rsrv popřípadě tlaku Rscrv, 

2) výpočtová pevnost výztuže v tahu Rscv, 

3) výpočtová pevnost výztuže v tlaku Rscd. 

 Co se týkalo modulu pružnosti betonářské výztuže Es se uvažovala hodnotou                  

Es=210GPa [10]. 

 Pokud nebylo stanoveno přesněji, uvažovaly se pracovní diagramy betonářské 

výztuže takto [10]: 

 1) Normový pracovní diagram, 

 2) Výpočtový pracovní diagram. 

 kde: 

  Rsrv, Rscrv (Rscv, Rscd) ………………normová (výpočtová) pevnost výztuže, 

  Es ………………….........................modul pružnosti výztuže, 

 εsd, εscd,…………………………......výpočtové mezní poměrné přetvoření       

betonářské výztuže uvažované hodnotou: 

  - v tahu……………… εsd = 0,010, 

  - v tlaku……………....εscd = -0,0025, 

  εsn, εscn…………………………… ..normové mezní poměrné přetvoření  

betonářské výztuže uvažované hodnotou: 

    -  v tahu………………εsn = 0,015, 

    - v tlaku………………εscn = -0,0035, 

  γs1, (γs2)……………………………..součinitel podmínek působení betonářské 

výztuže v tahu (v tlaku). 

Ohledně součinitele příčného přetvoření betonářské výztuže, pokud ho bylo třeba 

uvažovat ve výpočtu, se zavedl hodnotou νs = 0,3 [10]. 

Z hlediska teplotního součinitele délkové roztažnosti betonářské výztuže se uvažuje 

hodnotou αs=1,2.10-5K-1 [10]. 

Pro účely výpočtů podle této normy, to znamená u konstrukcí, které byly vystavěny 

teplotám do 100oC, že nebylo třeba dbát napětí, která vznikaly z důvodu rozdílných hodnot 



 

48 

 

teplotních součinitelů délkové roztažnosti výztuže a betonu. Co se týkalo betonářské 

výztuže, tak se nepočítalo s jejím dotvarováním [10]. 

Z hlediska základního napětí betonářské výztuže σs0 v okamžiku t se stanovilo jako 

napětí, které vzniklo v této výztuži smršťováním a dotvarováním betonu.                               

Je dáno vztahem [10]: 

 σs0=Es (εbs+εbc), 

kde: 

  Es…………………………modul pružnosti betonářské výztuže, 

  εbs………………………...poměrné délkové přetvoření betonu od smršťování, 

  εbc………………………...poměrné délkové přetvoření betonu od dotvarování, 

  t…………………………..stáří betonu ve dnech v okamžiku, pro který  se      

vyšetřuje hodnota σs0. 

 

Tabulka 17 - Charakteristiky ocelí výztužných vložek [10] 

Druh 

oceli 

Značka 

ve 

výkresech 

Pevnost výztuže (MPa) 

normová 

pevnost v 

tahu a v 

tlaku 

Rsn=Rscn 

Výpočtová pevnost v tahu: 

Rsd (v tlaku: Rscd) v betonu 

třídy Povrch svařitelnost 

B 12,5 B 15 
B 20 a 

vyšší 

10 216 E 206 165 190 H D 

10 245 K 246 180 220 Ž Z 

11 373 EZ 225 165 205 H Z 

42 6410.1             

42 6410.3 
G 

nestanovuje            

se 
165 210 H 0 

10 335 J 325 180 300 Ž Z 

10 338 T 325 180 330 (270) Ž P 

10 425 V 410 180 340 375 Ž Z 

10 505 R 490 180 340 
450 

(420) 
Ž Z 

KARI drát W 490 180 340 
450 

(420) 
Ž P 
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Tabulka 18 - Dodávané jmenovité průměry ds výztužných vložek v mm [10] 

  

Druh oceli 

10 216 10 245 10 335 10 338 10 425 10 505 11 373 

E K J T V R EZ 

J
m

e
n
o

v
it
ý
 p

rů
m

ě
r 

d
s
 (

m
m

) 

5,5 ●             

6 
● ● ● 

  
● 

  
● 

6,5 
● 

    
● 

      

7 ●           ● 

8 ●   ● ● ● ● ● 

10 ● ● ●   ● ● ● 

12 ● ● ●   ● ● ● 

14 ● ● ●   ● ● ● 

16 
● ● ● 

  
● ● ● 

18 
● ● ● 

  
● ● ● 

20 
● ● ● 

  
● ● ● 

22 ● ● ●   ● ● ● 

25 
● ● ● 

  
● ● ● 

28 
● ● ● 

  
● ● ● 

32 
● ● ● 

  
● ● ● 

36             ● 

39   ● ●   ● ●   

50   ● ●   ● ●   

 

 



 

50 

 

3.2.6 Betonářská výztuž dle ČSN ISO 13 822 (2005) 

Z hlediska vlastností betonářské výztuže byl druh výztuže stanoven na               

základě [11]: 

- dokumentace skutečného provedení a/nebo 

- průzkumu. 

Co se týkalo vlastností betonářské výztuže, tak byla u železobetonových konstrukcí 

navržených a provedených podle dříve platných norem uvažována podle tabulek 19, 20, 

21. Hodnoty návrhové pevnosti oceli, které zde byly uvedeny, byly odvozeny 

z charakteristické hodnoty meze kluzu, popřípadě meze 0,2 a již se neredukovaly dílčím 

součinitelem. Z hlediska druhu výztuže, tak ten bylo možno identifikovat podle úpravy 

povrchu výztužných ocelí [11]. 

Pokud zde byla jakákoli nejistota z hlediska určení druhu betonářské výztuže a 

jejich charakteristik, tak bylo možné na vhodném místě odebrat vzorky výztuže ke 

zkouškám, na jejichž základě se stanovily charakteristické hodnoty pevnosti oceli, meze 

kluzu, popřípadě meze 0,2. Bylo důležité, aby odběrem vzorku nebyla ohrožena nosná 

funkce konstrukce [11]. 

Ohledně návrhové hodnoty pevnosti výztuže, tak ta mohla být stanovena 

z charakteristické hodnoty meze kluzu, popřípadě meze 0,2 a dílčího součinitele betonářské 

výztuže γs=1,15 [11]. 

Polohu a množství výztuže bylo zapotřebí uvažovat podle skutečného         

provedení [11]. 
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Tabulka 19 - Vlastnosti výztužných ocelí v konstrukcích navržených v období                 

1920 až 1965 [11] 

Druh výztuže 

Vlastnosti výztužných ocelí (MPa) 

Návrhová 

hodnota 

pevnosti oceli 

pro betony 

pevnostní třídy 

C12/15 a vyšší 

Charakteristická hodnota oceli 

svařitelnost 

tah tlak 
mez kluzu,         

mez 0,2 
mez pevnosti 

Cc, C 34 180 180   min.340   

Cb 180 180   min.350   

C37, C38 180 180   min.370   

C52 250 250 min.340 min.520   

10 002 180 180 210 320-500   

10 370 180 180 210 370-450 dobrá 

10 372 190 190 230 370-450 dobrá 

10 452 230 230 270   obtížná 

10 472 (Isteg) 320 0 360 min. 400 nesvařitelná 

10 492 (Toros) 340 340 400 min. 440 nesvařitelná 

10 512 (Roxor) 340 340 400 min. 500 dobrá 
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Tabulka 20 - Vlastnosti výztužných ocelí v konstrukcích navržených v období                    

1960 až 1970 [11] 

Druh 

výztuže 

Vlastnosti výztužných ocelí (MPa) 

Označení 

Návrhová hodnota 

pevnosti oceli pro 

betony pevnostní třídy 

C12/15 a vyšší 

Charakteristická 

hodnota oceli 

svařitelnost 

tah tlak 
mez kluzu,         

mez 0,2 

mez 

pevnosti 

10 210                    

10 216 
E 190 190 210 500 dobrá 

10 300                   

10 307 
H, R30 250 250 300 450 dobrá 

10302             

10308 

K, 

TOR30 
250 250 300 400 nesvařitelná 

10 400 Rs40 330 330 400 550 zaručená 

10 401 R40 330 330 400 550 obtížná 

10 402 RK40 330 330 400 550 nesvařitelná 

svař. sítě S 270 240 500 600 nesvařitelná 
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Tabulka 21 - Vlastnosti výztužných ocelí v konstrukcích navržených v období po             

roce 1970 [11] 

Druh výztuže 

Vlastnosti výztužných ocelí (MPa) 

Ozn. 

Návrhová hodnota pevnosti oceli 
Charakteristická 

hodnota oceli 

svařitelnost 
tah tlak mez 

kluzu,         

mez 

0,2 

mez 

pevnosti 
C12,5/

15 

C16/20 

a vyšší 

C12,5/

15 

C16/20 

a vyšší 

10 216 E 190 206   dobrá 

11 373 EZ 
215 pro ds<16 mm 235 

340 
vhodná ke 

svařování 205 pro ds >16 mm 226 

10 245 K 220 245 363 zaručená 

10 335 J 300 300 325 471 zaručená 

10 338 T 300 270 325 390 podmíněná 

10 425 V 340 375 340 375 410 569 zaručená 

10 505 R 340 425 340 420 490 720 zaručená 

svař. 

sítě z 

drátů 

hladkých S 270 300 240 270 490 539 nesvařitelná 

s vtisky Sv 320 375 290 340 441 530 nesvařitelná 

KARI Sz 340 425 290 380 490 539 podmíněná 

 

3.2.7 Betonářská výztuž dle ČSN ISO 13 822 (2015) 

Z hlediska vlastností betonářské výztuže byl druh výztuže stanoven na          

základě [12]: 

- dokumentace skutečného provedení a/nebo 

- průzkumu. 

Co se týkalo vlastností betonářské výztuže, tak byla u železobetonových konstrukcí 

navržených a provedených podle dříve platných norem uvažována podle tabulek 22, 23 a 

24. Hodnoty návrhové pevnosti oceli, které zde byly uvedeny, byly odvozeny 

z charakteristické hodnoty meze kluzu, popřípadě meze 0,2 a již se neredukovaly dílčím 

součinitelem. Z hlediska druhu výztuže, tak ten bylo možno identifikovat podle úpravy 

povrchu výztužných ocelí [12]. 
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Pokud zde byla jakákoli nejistota z hlediska určení druhu betonářské výztuže a 

jejich charakteristik, tak bylo možné na vhodném místě odebrat vzorky výztuže ke 

zkouškám, na jejichž základě se stanovily charakteristické hodnoty pevnosti oceli, meze 

kluzu, popřípadě meze 0,2. Bylo důležité, aby odběrem vzorku nebyla ohrožena nosná 

funkce konstrukce [12]. 

Ohledně navrhové hodnoty pevnosti výztuže, tak ta mohla být stanovena 

z charakteristické jodnoty meze kluzu, popřípadě meze 0,2 a dílčího součinitele betonářské 

výztuže γs=1,15 [12]. 

Polohu a množství výztuže bylo zapotřebí uvažovat podle skutečného         

provedení [12]. 

 

Tabulka 22 - Vlastnosti výztužných ocelí v konstrukcích navržených v období                   

1920 až 1965 [12] 

Druh výztuže 

Vlastnosti výztužných ocelí (MPa) 

Návrhová hodnota 

pevnosti oceli pro 

betony pevnostní třídy 

C12/15 a vyšší 

Charakteristická hodnota oceli 

svařitelnost 

tah tlak 
mez kluzu,         

mez 0,2 
mez pevnosti 

Cc, C 34 180 180   min.340   

Cb 180 180   min.350   

C37, C38 180 180   min.370   

C52 250 250 min.340 min.520   

10 002 180 180 210 320-500   

10 370 180 180 210 370-450 dobrá 

10 372 190 190 230 370-450 dobrá 

10 452 230 230 270   obtížná 

10 472 (Isteg) 320 0 360 min. 400 nesvařitelná 

10 492 (Toros) 340 340 400 min. 440 nesvařitelná 

10 512 (Roxor) 340 340 400 min. 500 dobrá 
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Tabulka 23 - Vlastnosti výztužných ocelí v konstrukcích navržených v období                 

1960 až 1970 [12] 

Druh 

výztuže 

Vlastnosti výztužných ocelí (MPa) 

Označení 

Návrhová hodnota 

pevnosti oceli pro 

betony pevnostní třídy 

C12/15 a vyšší 

Charakteristická 

hodnota oceli 

svařitelnost 

tah tlak 
mez kluzu,         

mez 0,2 

mez 

pevnosti 

10 210                    

10 216 
E 190 190 210 500 dobrá 

10 300                   

10 307 
H, R30 250 250 300 450 dobrá 

10302             

10308 

K, 

TOR30 
250 250 300 400 nesvařitelná 

10 400 Rs40 330 330 400 550 zaručená 

10 401 R40 330 330 400 550 obtížná 

10 402 RK40 330 330 400 550 nesvařitelná 

svař. sítě S 270 240 500 600 nesvařitelná 
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Tabulka 24 - Vlastnosti výztužných ocelí v konstrukcích navržených v období po              

roce 1970 [12] 

Druh výztuže 

Vlastnosti výztužných ocelí (MPa) 

Ozn. 

Návrhová hodnota pevnosti oceli 
Charakteristická 

hodnota oceli 

svařitelnost 
tah tlak mez 

kluzu,         

mez 

0,2 

mez 

pevnosti 
C12,5/

15 

C16/20 

a vyšší 

C12,5/

15 

C16/20 

a vyšší 

10 216 E 190 206   dobrá 

11 373 EZ 
215 pro ds<16 mm 235 

340 
vhodná ke 

svařování 205 pro ds >16 mm 226 

10 245 K 220 245 363 zaručená 

10 335 J 300 300 325 471 zaručená 

10 338 T 300 270 325 390 podmíněná 

10 425 V 340 375 340 375 410 569 zaručená 

10 505 R 340 425 340 420 490 720 zaručená 

svař. 

sítě z 

drátů 

hladkých S 270 300 240 270 490 539 nesvařitelná 

s vtisky Sv 320 375 290 340 441 530 nesvařitelná 

KARI Sz 340 425 290 380 490 539 podmíněná 

 

3.2.8 Betonářská výztuž dle ČSN 73 0038 (2015) 

Z hlediska vlastností betonářské výztuže byl druh výztuže stanoven na            

základě [13]: 

- dokumentace skutečného provedení a/nebo 

- průzkumu a vyhodnocení zkoušek betonářských výztuže. 

Co se týkalo vlastností betonářské výztuže, tak byla u železobetonových konstrukcí 

navržených a provedených podle dříve platných norem uvažována podle tabulek 25, 26 a 

27. Hodnoty návrhové pevnosti oceli, které zde byly uvedeny, byly odvozeny 

z charakteristické hodnoty meze kluzu, popřípadě meze 0,2 a již se neredukovaly dílčím 

součinitelem. Z hlediska druhu výztuže, tak ten bylo možno identifikovat podle úpravy 

povrchu výztuže [13]. 
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Pokud zde byla jakákoli nejistota z hlediska určení druhu betonářské výztuže a 

jejich charakteristik, tak bylo možné na vhodném místě odebrat vzorky výztuže ke 

zkouškám, na jejichž základě se stanovily charakteristické hodnoty pevnosti oceli, meze 

kluzu, popřípadě meze 0,2. Bylo důležité, aby odběrem vzorku nebyla ohrožena nosná 

funkce konstrukce [13]. 

Ohledně navrhové hodnoty pevnosti výztuže, tak ta mohla být stanovena 

z charakteristické jodnoty meze kluzu, popřípadě meze 0,2 a dílčího součinitele betonářské 

výztuže γs=1,15 [13]. 

Polohu a množství výztuže bylo zapotřebí uvažovat podle skutečného         

provedení [13]. 

 

Tabulka 25 - Vlastnosti výztužných ocelí v konstrukcích navržených v období                   

1920 až 1965 [13] 

Druh výztuže 

Vlastnosti výztužných ocelí (MPa) 

Návrhová hodnota 

pevnosti oceli pro 

betony pevnostní třídy 

C12/15 a vyšší 

Charakteristická hodnota oceli 

svařitelnost 

tah tlak 
mez kluzu,         

mez 0,2 
mez pevnosti 

Cc, C 34 180 180   min.340   

Cb 180 180   min.350   

C37, C38 180 180   min.370   

C52 250 250 min.340 min.520   

10 002 180 180 210 320-500   

10 370 180 180 210 370-450 dobrá 

10 372 190 190 230 370-450 dobrá 

10 452 230 230 270   obtížná 

10 472 (Isteg) 320 0 360 min. 400 nesvařitelná 

10 492 (Toros) 340 340 400 min. 440 nesvařitelná 

10 512 (Roxor) 340 340 400 min. 500 dobrá 
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Tabulka 26 - Vlastnosti výztužných ocelí v konstrukcích navržených v období                    

1960 až 1970 [13] 

Druh 

výztuže 

Vlastnosti výztužných ocelí (MPa) 

Označení 

Návrhová hodnota 

pevnosti oceli pro 

betony pevnostní třídy 

C12/15 a vyšší 

Charakteristická 

hodnota oceli 

svařitelnost 

tah tlak 
mez kluzu,         

mez 0,2 

mez 

pevnosti 

10 210                    

10 216 
E 190 190 210 500 dobrá 

10 300                   

10 307 
H, R30 250 250 300 450 dobrá 

10302             

10308 

K, 

TOR30 
250 250 300 400 nesvařitelná 

10 400 Rs40 330 330 400 550 zaručená 

10 401 R40 330 330 400 550 obtížná 

10 402 RK40 330 330 400 550 nesvařitelná 

svař. sítě S 270 240 500 600 nesvařitelná 
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Tabulka 27 - Vlastnosti výztužných ocelí v konstrukcích navržených v období po                                

roce 1970 [13] 

Druh výztuže 

Vlastnosti výztužných ocelí (MPa) 

Ozn. 

Návrhová hodnota pevnosti oceli 
Charakteristická 

hodnota oceli 

svařitelnost 
tah tlak mez 

kluzu,         

mez 

0,2 

mez 

pevnosti 
C12,5/

15 

C16/20 

a vyšší 

C12,5/

15 

C16/20 

a vyšší 

10 216 E 190 206   dobrá 

11 373 EZ 
215 pro ds<16 mm 235 

340 
vhodná ke 

svařování 205 pro ds >16 mm 226 

10 245 K 220 245 363 zaručená 

10 335 J 300 300 325 471 zaručená 

10 338 T 300 270 325 390 podmíněná 

10 425 V 340 375 340 375 410 569 zaručená 

10 505 R 340 425 340 420 490 720 zaručená 

svař. 

sítě z 

drátů 

hladkých S 270 300 240 270 490 539 nesvařitelná 

s vtisky Sv 320 375 290 340 441 530 nesvařitelná 

KARI Sz 340 425 290 380 490 539 podmíněná 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

 V praktické části je předmětem této práce hodnocení aktuálního stavu existující 

konstrukce. V našem případě se jedná o objekt kina Scala v Brně. Tato praktická část je 

úzce spjata s částí teoretickou neboť při předběžném návrhu a vyhodnocení stavebně 

technického průzkumu je využito současných norem ČSN ISO 13 822 a ČSN 73 0038 

k navrhování a provádění těchto existujících konstrukcí. Z historického hlediska objektu 

lze však využít i normy starší, sloužící k porovnání s normami platnými dnes, a to 

například pro porovnáni pevností betonu v tlaku a tahu. Díky písemným rešerším a 

internetovým stránkám objektu bylo možné zjistit základní informace, historii a stavební 

úpravy objektu kina Scala. Objekt byl nejdříve identifikován a byl zjištěn účel a předmět 

průzkumu. Poté byl proveden předběžný stavebně technický průzkum objektu a jeho 

vyhodnocení. Na základě výsledků a vyhodnocení stavebně technického průzkumu objektu 

byly provedeny závěry a předběžná opatření. 

 

4.1 Úvod 

Stavbou, na které byly realizovány diagnostické práce stavebně technického 

průzkumu vybraných konstrukční celků a prvků je objekt kina Scala,                         

Jakubské nám. 5 / Moravské nám. 3, které prošlo ve své historii vývojem souvisejícím se 

změnou jeho názvu. Mezi vybrané konstrukční celky kina Scala patří konstrukce kolem 

hlediště a jeviště kina, konkrétně sloupy, stropní průvlaky a stropní deska [17]. 

 

 

Obr. 3 - Hlavní vstup do kina Scala [18] 
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4.1.1 Identifikace objektu 

 Kino Scala se nachází v centru města Brna na Moravském náměstí v podzemí 

budovy s číslem popisným 127 a číslem orientačním 3, stojí na pozemku s parcelním číslem 

38/1 a je ve vlastnictví domu Scala a.s. a Statutárního města Brna. Kino bylo postaveno 

v roce 1929 a v současnosti ho má v pronájmu Masarykova univerzita.                             

Kino čítá kapacitu 475 míst (bez balkónu 332 míst) a vlastní jedno z největších kinopláten 

v ČR [19] [20] [21].  

 

Obr. 4 - Celková situace [22] 

 

 

Obr. 5 - Celková situace města Brna [23] 
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4.1.2 Předmět a účel průzkumu 

 Z hlediska předmětného průzkumu kina Scala je účelem prováděného 

diagnostického průzkumu pasportizace poruch a vad hodnocené konstrukce, posouzení 

příčin identifikovaných vad a poruch a posouzení celkového stavu stropní konstrukce ve 

vztahu k uvažovaným úpravám hlediště divadla.  

Při diagnostických pracích, které byly zaměřeny na hodnocené konstrukční celky 

objektu, byly prováděny následující práce s dílčími cíli: 

a) Endoskopická vizuálně defektoskopická prohlídka zhlaví sloupů na stycích se 

stropní konstrukcí, která měla určit a stanovit případné poruchy a vady. 

Zkoumané oblasti, které jsou aktuálně vizuálně nepřístupné pod stávajícími 

obklady interiéru kina, bezdemontážní endoskopické prohlídky včetně pořízení 

fotodokumentace identifikovaných poruch a vad. Zpracování výkresové a 

textové formy identifikovaných nálezů. 

b) Pasportizace poruch stropní konstrukce z dolního líce. Endoskopická vizuálně 

defektoskopická prohlídka dolního líce stropních desek a bočních stěn trámů 

pod stávajícími akustickými deskami podhledu kina. Pořízení fotodokumentace 

identifikovaných poruch a vad. Zpracování výkresové a textové formy 

identifikovaných nálezů. 

c) Stanovení příčin daných identifikovaných poruch a vad stropní konstrukce a 

zhlaví navazujících sloupů svislého nosného systému. Nálezy diagnostického 

průzkumu analyticky vyhodnoceny. 

d) Posouzení a zjištění celkového stavu, který úzce souvisí s uvažovanými 

úpravami hlediště divadla. 

 

4.2 Základní informace o objektu 

 Základní informace o objektu z hlediska jeho popisu a historie lze čerpat 

z písemných pramenů a dostupných internetových stránek kina. Bohužel se nedochovala 

původní dokumentace objektu, a tudíž podle této dokumentace nelze určit materiál a 

konstrukční systém objektu z hlediska nosných prvků. To částečně lze určit pomocí 

vizuální defektoskopické prohlídky a endoskopické vizuálně defektoskopické prohlídky 

objektu. 
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4.2.1 Historie objektu a stavební úpravy 

 Co se týkalo historie samostatné budovy, tak se jednalo o moderní palác, který 

vešel pod názvem DOPZ, protože jeho majitelem bylo Družstvo obchodních a 

průmyslových zaměstnanců. Autorem návrhu k paláci DOPZ měl být Zikmund Kerekes. 

V jiných pramenech byly uváděni jako spoluautoři pražští architekti Otto a Karel Kohnovy 

a také datum výstavby do let 1926–1927 [17]. 

 Jednalo se o víceúčelový objekt. Kromě kancelářských místností zmíněného 

družstva se zde nacházelo několik rozsáhlých společenských prostor. Konkrétně v přízemí 

budovy se nacházel velký přednáškový sál pro pořádání konferencí, ale také tanečních 

zábav i divadelních představení. V prvním a druhém poschodí se za velkými skleněnými 

okny nacházely prostory kavárny Biber. V suterénu domu jsme mohli najít biograf [17]. 

 Nedílnou součástí paláce DOPZ již od samého počátku bylo stejnojmenné          

kino – Bio Dopz. Jednalo se mimořádně o důležitý objekt, který vynikal převážně svou 

velikostí, kapacitou i vybaveností, a tudíž mohlo být konstatováno, že zřízení tohoto kina 

představovalo jeden ze zásadních mezníků rozvoje filmové zábavy v Brně.  

Objekt byl dostavěn roku 1928 a v kině Bio Dopz byl zahájen provoz dne 28. prosince 

1929 filmem Bílé stíny. Jednalo se o první kino na Moravě, které se věnovalo výhradně 

zvukovému filmu. Bio Dopz bylo v té době považováno za největší kino v Brně, s 

největším hledištěm a také s největším promítacím plátnem v moravské metropoli. 

Původně mělo kino 800 sedadel (přízemí 562, balkon 238). V následujících letech došlo ke 

zdárnému rozvoji. V letech 1931–1932 se kino dočkalo dalších úprav hlediště a počet míst 

byl zvýšen na 1012 (přízemí 700, balkon 312). Došlo také k realizaci kuřáckého salonku a 

ke změně foyer na čekárnu. Kino Bio Dopz fungovalo nepřetržitě a pouze s několika 

přestávkami. K přechodnému uzavření kina došlo na přelomu let 1931 a 1932 a to 

z důvodů stavebních úprav [17].  

 Ovšem v roce 1935 byl název kina Bio Dopz změněn na kino Scala. Prvním 

filmem, kterému se dostalo pocty a mohl být v novopečené Scale promítán, byla Maryša 

režiséra Josefa Rovenského [17].  

  V období 2. světové války, a to ve dnech 15. dubna 1945 až 9. května 1945 

přerušily provoz kina Scala válečné události. Bombami nebyla budova kina nijak 

poškozena, ale během fronty jak tato, tak i sousední budovy úplně vyhořely. V podzemí 

nebylo kino vůbec poškozeno. Po nezbytné úpravě vchodu zahájilo kino provoz asi            
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9. května 1945 sovětským filmem Vpád a od 12. května promítalo další sovětský film 

Partyzán [17]. 

  

 

Obr. 6 - Znázornění míst dopadu bomb při náletu letectva USA v listopadu 1944 

 

 

Obr. 7 - Poškozené sousední objekty 
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Obr. 8 - Poškozené sousední objekty 

 

 

Obr. 9 - Poškozené sousední objekty – Ulice Rašínova 
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Obr. 10 - Poškozené sousední objekty – objekt Rašínova 12 

 

 Následně se v roce 1948 změnil název kina Scala na kino Moskva, podle hlavního 

města Sovětského svazu, jehož Rudá armáda v roce 1945 osvobodila Brno. Název byl v té 

době považován za mimořádně čestný. V roce 1952 se na místě paláce Dopz postavila 

budova Hutního projektu od brněnského architekta Lubora Laciny, honosná 

socialistickorealistická stavba. Stejně jako vnější i vnitřní vzhled stavby se radikálně 

proměnilo i její využití, když následně v horních patrech vznikly projekční kanceláře. Jako 

jediný pozůstatek původního poslání se tak do současnosti dochovalo pouze kino Scala a 

částečně také prostory dnešního Divadla Bolka Polívky. Vstup do divadla Bolka Polívky 

byl situován směrem do Jakubského náměstí. 
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V roce 1957 došlo k přestavbě kina na širokoúhlé a dnem 14. června byl přerušen provoz a 

zahájena přestavba, při níž byla odbourána boční křídla balkonu, upraveno proscénium pro 

širokoúhlé promítání, sedadla vyměněna za nová a jejich počet snížen na 750 (přízemí 550, 

balkon 200). Zrušeny byly také točité schody a promítárna, která byla přemístěna do II. 

suterénu s vchodem z foyeru vedle vstupu do sálu. Příčkou byla pokladna rozdělena na dvě 

a prodej vstupenek pod schody zrušen a přenesen do vestibulu. K znovuotevření kina, u 

kterého došlo k úpravě na širokoúhlé promítání systémem CinemaScope došlo ve čtvrtek 

21. listopadu 1957 představením francouzsko-italského filmu Nejlepší část [17]. 

 Po událostech, které se staly v srpnu 1968, v září onoho roku, bylo kino opět 

přejmenováno, byl mu vrácen název Scala. Ten netrval ovšem dlouho, zhruba něco málo 

přes jeden rok. S nástupem tzv. normalizace bylo v říjnu 1969 opět kinu navráceno 

pojmenování Moskva [17]. 

 Provoz kina byl zastaven 18.ledna 1971 a byla zahájena generální oprava jak 

stavební, tak všeho zařízení. Kromě jiných stavebních zásahů byla v 70. letech 20. století 

realizována montáž ocelových konstrukcí, které vynášejí promítací plochu, maskování 

obrazu, oponová zařízení a ozdobnou část proscénia. Také byla v tomto roce provedena 

montáž ocelové konstrukce balkonů, která vynáší sedačky hlediště v novém uspořádání. 

Také vzniklo opláštění stěn. Přestavba na panoramatické 70 mm kino byla realizována dle 

návrhu Ing. arch. Jaroslava Šmídka. Ve vestibulu bylo odstraněno zábradlí mezi 

příchodovou a východovou komunikací a byl zrušen příjem i výdej šatny pro balkon ze 

strany vestibulu. Všechny pokladny byly přemístěny proti vchodovému schodišti a 

z bývalých pokladen byla zřízena kancelář. Co se týkalo kuřáckého salonku, tak byl 

upraven na snack bar. V sále bylo nové upravené proscénium, sedadla vyměněna za nová a 

jejich počet snížen na 473 (přízemí 328, balkon 145). V promítárně byly postaveny nové 

dva promítací stroje UM 70/35 a jeden ME 9 a pro dokonalý plastický zvuk byla 

instalována šestikanálová zesilovací tranzistorová souprava. Slavnostní otevření kina 

proběhlo za přítomnosti představitelů městské organizace KSČ, Národního výboru města 

Brna a složek Národní fronty promítáním sovětského filmu Sibiřanka. V 80. letech se stalo 

kino Moskva premiérovým kinem a řadilo se mezi nejmodernější v Brně. Kino se dočkalo 

ozvučení ve formátu Dolby Stereo SR [17]. 

 Kinu bylo vráceno dřívější jméno Scala a to po listopadu 1989. Ovšem v době, kdy 

začala být otvírána multikina, tak začal být provoz kina ztrátový, a tak se kino 22. prosince 

2011 dopoledním promítáním pro školy ukončilo provoz coby městské kino a začalo 

hledání nového provozovatele. Provoz kina byl obnoven Masarykovou univerzitou v roce 
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2013 ve spolupráci se společností Aeropolis, která zajišťuje celoroční program filmové 

produkce. Kino nově vlastní a disponuje velmi kvalitní projekcí ve vysokém rozlišení 4K a 

ve zvukovém formátu Dolby Digital Plus 7.1. To má za následek, že se do Scaly 14. října 

2013 po téměř dvou letech vrátili diváci, kteří se mohou těšit na zajímavou uměleckou 

tvorbu – a to nikoliv pouze filmovou. Masarykova univerzita, jež si pronajala kino Scala 

od města po jejím uzavření, ji využívá pro své odborné aktivity. Kinosál je nově určen a 

slouží pro výuku, konference a semináře a akademické obřady Masarykovy univerzity 

[17]. 

 

Tabulka 28 - Vývoj názvu kina [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 - Promítací sál kina Scala [24] 

VÝVOJ NÁZVU 

1928-1935 Bio Dopz 

1935-1948 Scala 

1948-1968 Moskva 

1968-1969 Scala 

1969-1991 Moskva 

             1991- součastnost Scala 
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4.2.2 Popis objektu, dispoziční řešení 

 Budova kina Scala je dvoupodlažní objekt, kde se v úrovni 1. podzemního podlaží 

nachází promítací sál kina Scala a v úrovni 1. nadzemního podlaží je situováno divadlo 

Bolka Polívky. Jak je již zřejmé, tak kino Scala a divadlo Bolka Polívky je odděleno 

společnou vodorovnou stropní konstrukcí po výšce objektu. Z mapových podkladů lze 

vyčíst, že objekt kina Scala má z hlediska půdorysu tvar obdélníku a je členěný do dvou 

částí. V první části se nachází vstup do objektu kina Scala s prostory chodeb, kavárny, 

šaten a technických místností pro personál kina a v druhé části objektu sál kina Scala, který 

je umístěn v 1.PP a v 1:NP je umístěn divadelní sál Bolka Polívky. 

  

4.2.3 Konstrukční systém a materiál 

 Jelikož se nedochovala původní dokumentace objektu převážné ze stavebního 

hlediska a na internetových stánkách je nemožné tyto konkrétní informace dohledat, tak 

nicméně z předmětné diagnostiky objektu je zřejmé, že nosnými konstrukcemi jsou: 

• Svislé konstrukce 

  Svislý nosný konstrukční systém je kombinovaný, skládající se ze zděných stěn a 

železobetonových sloupů, které probíhají také do úrovně 1.NP. Poloha sloupů vůči 

stěnám tvoří dle vizuální prohlídky objektu architektonický prvek pilastru. 

• Vodorovné konstrukce 

  Vodorovná nosná konstrukce je tvořena masivními železobetonovými stropními 

trámy, které jsou spojeny železobetonovou deskou a společně tvoří takzvaný T-průřez. 

• Střešní konstrukce 

Nosná konstrukce střechy je tvořena železobetonovými monolitickými oblouky. 
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Obr. 12 - Stav zastřešení před rekonstrukcí – v době předběžné prohlídky v březnu 2016 

4.3 Stavebně technický průzkum 

 V rámci stavebně technického průzkumu objektu a pomocí diagnostických metod 

byly realizovány následující diagnostické práce na konstrukčních prvcích objektu se 

záměrem určit aktuálně stavebně technický stav konstrukcí kina Scala v Brně.  

4.3.1  Rozbor podkladů, podrobná vizuálně defektoskopická prohlídka 

 Než došlo k realizaci jednotlivých diagnostických prací, tak byla důkladně 

prozkoumána dostupná projektová dokumentace a dřívější odborné posudky, které byly k 

objektu poskytnuty. Byla provedena také předběžná vizuálně defektoskopická prohlídka se 

zaměřením na vzdušné líce konstrukčních prvků a celků. Na základě těchto prohlídek byla 

navržena technologie, která byla již použita k provádění diagnostických prací. 

4.3.2  Endoskopická vizuálně defektoskopická prohlídka 

 V případě zjištění poruch, které se nacházely v různých zakrytých částech 

konstrukce, byl za tímto účelem použitý endoskop GE XL GO+. Postupovali jsme tak, že 

nejdříve byly do podhledu vyvrtány malé otvory k prostrčení trubice endoskopu a následně 

poté byly prohlídnuty vzdušné líce v okolí daného místa. Z prohlídky endoskopem byly 

pořízeny fotografie, které jsou k dispozici a které jsou součástí přílohy P3. V místech, kde 

byl lepší přístup, bylo provedeno více sond (3 na pole a okraj) a po odzkoušení dosahu 

v tomto prostoru se přistoupilo v méně přístupných místech k vykonání pouze 1 sondy na 

pole a okraj. 
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4.4 Výsledky a vyhodnocení stavebně technického průzkumu 

Na základě specifických diagnostických metod stavebně technického průzkumu, 

které byly provedeny na vybraných konstrukčních prvcích objektu a jejímž záměrem bylo 

určit aktuálně stavebně technický stav těchto konstrukcí kina Scala v Brně, byly zjištěny 

výsledky a vyhodnocení průzkumu. 

 

4.4.1  Rozbor podkladů, podrobná vizuálně defektoskopická prohlídka 

  V případě rozboru jednotlivých podkladů bylo zjištěno, že v 70. letech 20. století 

byly realizovány stavební úpravy řešené části.  

V podkladech se nevyskytuje žádná zmínka o tom, že by se v dané době vyskytovaly 

jakékoliv vady či poruchy (trhliny) v diagnostikované stropní konstrukci a navazujících 

sloupech. Z těchto skutečností lze usoudit, že aktuální stav trhlin z hlediska jejich šířek byl 

iniciován především po těchto úpravách. Zároveň lze konstatovat, že daný charakter 

poruch odpovídá jak charakteru přitížení, tak zároveň i charakteru vyztužení konstrukce. 

 Za pomocí vizuálně defektoskopické prohlídky byly zjištěny trhliny ve stropní desce a 

takzvaném rámovém rohu. Z hlediska dnešních konstrukcí je obvyklé, že se v těchto 

místech vyskytuje výztuž a ta by měla zabránit vzniku takto velkých trhlin. Jak můžeme 

dále konstatovat podle nálezové části, tak identifikovaný způsob vyztužení odpovídá 

charakteru identifikovaných trhlin. 

Zmiňované stavební úpravy spočívaly v instalaci ocelových konstrukcí, které na balkoně 

upravovaly výšku sedadel a v popředí tyto konstrukce drží plátno, oponu a příslušná 

zařízení. První zmíněné konstrukce zatěžují balkon a díky tomu sekundárním přenosem 

ohybových momentů a s tím souvisejících deformací přes styčníky namáhají i průvlak.  

Co se týká intenzity daného namáhání, tak ta je závislá od tuhosti styčníků. Jak jsme mohli 

ověřit nedestruktivním zkoumáním způsobu vyztužení, dané styčníky sice nejsou zcela 

tuhé, ale na druhou stranu jsou dostatečně tuhé k tomu, aby tenhle typ deformací byly 

schopny přenést. 

Některé poruchy mohly vzniknout v důsledku bombardování za 2. světové války. Nicméně 

poruchy takového charakteru, ale nebyly z daných diagnostických míst nalezeny. Místa, na 

kterých došlo k dopadu bomb jsou k vidění na obrázku 6. 

Bylo možné konstatovat, a to s velkou pravděpodobností, že vlasové trhliny mohly 

vzniknout v trajektoriích současných propagací již krátce po dokončení stavby respektive 

po odbednění stropní konstrukce. 
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Souhrnné jednotlivé závěry k identifikovaným poruchám: 

1) Co se týká stávajících masivních trhlin ve stropních deskách a rámových rozích 

ve zhlavích sloupů, tak jsou výrazně staršího data. Lze potvrdit, že masové 

trhliny s největší pravděpodobností vznikly v podobě vlasových trhlin, a to již 

poměrně krátce po dokončení stavby. K dalšímu rozšíření jak v šířkách, tak i 

liniích došlo při bombardování zájmového území na konci 2. světové války, 

dále v době, kdy došlo k přestavbě původních prostor kavárny do současné 

podoby divadla a v neposlední řadě v období 70. let při konstrukčních 

úpravách balkónů kina a instalaci nového plátna a opony. 

2) Masivní trhliny ve stropních deskách mají charakter dilatačních trhlin a 

odpovídají vyztužení ve zhlavích sloupů. Při poškození zhlaví sloupů došlo 

k přípustnému přerozdělení vnitřních sil v poli a nad podporou (redistribuci) a 

aktuálně stropní konstrukce v tomto detailu fungují dle schématu prostého 

nosníku, a nikoliv rámového styčníku. 

3) Nicméně z hlediska jako takového, tak z celkové požadované mechanické 

odolnosti konstrukčních prvků a celků lze konstatovat, že ze statického 

hlediska jen minimálně ovlivňují požadované hodnoty a v případě, zajištění 

dlouhodobého působení stálého i nahodilého zatížení od současného stavu a 

provozních podmínek je stav hodnocen jako uspokojivý. 

4) Aby byla zajištěna dlouhodobá mechanická odolnost, tak je třeba dbát na 

pravidelnou a důslednou údržbu tak, aby byla vyloučena degradace matriálů 

nosných konstrukčních prvků a celků (beton, železo) z důvodů například 

nadměrné vlhkosti, dynamické odezvy od provozu v objektu a jeho okolí atp. 

5) Abychom mohli vyloučit rizika z hlediska mechanické únosnosti hodnocené 

stropní konstrukce, tak doporučujeme dlouhodobé sledování stavu 

konstrukčních prvků a průběžné měření změn šířek trhlin ve stropních deskách. 
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Obr. 13 - Pohled do hlediště kina Scala 

Při prohlídce vzdušných líců podhledů nejsou vidět žádné významnější trhliny a 

deformace. Vzhledem k době montáže podhledů (70. léta 20. století) a vzhledem ke 

způsobu zavěšení podhledů přímo na konstrukci, byly by průhyby a deformace nosné 

konstrukce patrné i přes podhled. Lze vidět i konstrukcí balkónu, která byl oproti 

původní délce zkrácena na okrajích a výška umístění sedadel byla upravena (opět 70. 

léta 20.století). 

 

Obr. 14 - Pohled do hlediště Divadla Bolka Polívky 

Jedná se o hlediště umístěné na posuzované stropní konstrukci. Sedadla jsou 

přišroubována do OSB desek, které jsou umístěny ve sklonu. 
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Obr. 15 - Pohled na trhlinu v poli, na straně sond V1-V3 

Na fotografii lze vidět trhlinu v desce a rámovém rohu – místě uložení průvlaku 2. 

Pokud se někde vyskytuje trhlina v desce či v uložení průvlaku, opakuje se tento 

charakter porušení. Jedná se o porušení záporným ohybovým momentem 

způsobeným zatížením průvlaku. Bylo prokázáno, že tento, na první pohled typický 

rámový roh, není vůbec vyztužen. Průvlak tedy působí jako prostý nosník a trhliny 

zde vzniklé jsou toho odrazem. 
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Obr. 16 - Uložení ocelové konstrukce 

Ocelová konstrukce částí hlediště je zakotvena do desky způsobem, že některé pruty – 

táhla – prochází skrz desku a úhelníkem jsou zachyceny nad deskou. (spodní 

fotografie). 
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4.4.2  Endoskopická vizuálně defektoskopická prohlídka 

K této prohlídce byl použit endoskop GE XL GO+ a to za účelem odhalení poruch 

v různých zakrytých částech konstrukce. Ze všeho nejdříve musely být do podhledu 

vyvrtány malé otvory, které sloužily k prostrčení trubice endoskopu a následně poté bylo 

možné prohlédnout vzdušné líce v okolí daného místa. K dispozici jsou dostupné 

fotografie z prohlídky endoskopem, které jsou součástí přílohy P3. V místech, která byla 

lépe přístupna prohlídce endoskopem bylo provedeno více sond (3 na pole a okraj) a po 

odzkoušení dosahu v tomto prostoru se v méně přístupných místech přistoupilo k instalaci 

pouze 1 sondy na pole a okraj. Za pomocí endoskopické prohlídky bylo zjištěno, že 

v odkrytých částech konstrukce se viditelné trhliny opakují v místech, kde došlo k přitížení 

konstrukce v 70. letech 20. století. Nálezy, které byly objeveny odpovídají způsobu 

vyztužení a přitížení. Souhrnné hodnocení je totožné s oddílem 4.4.1 předkládané zprávy. 

Oblasti, ve kterých došlo k výskytu trhlin včetně zakreslení trajektorií trhlin jsou uvedeny 

na výkrese v příloze P6. 

 

 

Obr. 17 - Záběry pořízené endoskopem v místě endoskopické sondy E4 

Na horní fotografii lze vidět trhlinu při horním povrchu průvlaku 6. Trhlina je stejného 

charakteru jako v jiných místech. Její směr potvrzuje nevyztužený rámový styčník a 

namáhání záporným ohybovým momentem v místě „vetknutí“ průvlaku. 
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Obr. 18 - Záběry pořízené endoskopem v místě endoskopické sondy E4 

Na spodní fotografii lze vidět výztuž vystupující ze spodního líce desky. Tento fenomén 

se opakuje častěji. Tyto chyby v přesnosti jsou u konstrukcí tohoto stáří zcela běžné, ale 

je nutno konstatovat, že čím méně je výztuž kryta, tím více je náchylná ke korozi a má 

menší schopnost spolupůsobit s betonem jako jeden kompozit. 
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Obr. 19 - Záběry pořízené endoskopem v místě endoskopické sondy E5 

Na těchto fotografiích lze vidět poměrně masivní trhlinu v desce pole 5. Trhlina odpovídá 

způsobu vyztužení, kdy je v obnažených polích potvrzeno, že v desce není žádná 

rozdělovací výztuž. Záporný ohybový moment v rámovém styčníku se dostává i do 

desky, ta ale není ve směru sil vzniklých tímto momentem vůbec vyztužena, logickým 

důsledkem je tedy trhlina v tomto rozsahu. Uvažovaný směr působení desky je ze 

statického hlediska v pořádku, trhlina nemá negativní vliv na statické působení. 



 

79 

 

4.5 Závěry po provedení stavebně technického průzkumu 

 Po provedení stavebně technického průzkumu byly získány závěry, z kterých lze 

konstatovat, že řešený objekt je z hlediska stavebně technické a statické stránky v 

uspokojivém stavu, který souhlasí s daným stáří jednotlivých konstrukčních celků a časové 

ose postupné realizace úprav. S ohledem na výskyt poškození, zatížení, degradace, 

přetvoření nebo kmitání lze konstatovat, že diagnostikovaná konstrukce vykazuje 

uspokojivou způsobilost v průběhu dostatečně dlouhého časového období. V příloze P3 

jsou souhrnně vypsány identifikované vady a poruchy. Lze usoudit, že způsob vyztužení 

konstrukce odpovídá identifikovaným vadám. 

Za jistých předpokladů je možná i úprava hlediště divadla a to tehdy, když nová 

konstrukce nebude těžší, než je současná stávající konstrukce a že počet usazených osob 

zůstane stejný a nebude jim umožněno se v daleko větší míře rozrůstat. 

Z důvodů zajištění dlouhodobé spolehlivosti a bezpečnosti je celý bezproblémový provoz 

kina a divadla předmětného objektu podmíněn vyloučením případných změn v konstrukci 

nebo ve způsobu jejího využívání, které by mohly zásadním způsobem změnit zatížení 

včetně zatížení vlivem prostředí na konstrukci nebo její části. Aby bylo vyloučeno riziko 

významného snížení trvanlivosti konstrukce, tak je zapotřebí řádnou údržbou eliminovat 

negativní jevy ovlivňující procesy degradace materiálů zabudovaných v nosných 

konstrukčních prvcích a celcích.  
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4.6 Návrh předběžných opatření 

 Pro hodnocený objekt je doporučeno následující konkrétní opatření: 

1) Je zapotřebí zabránit nadměrné vlhkosti, a to tím způsobem, že se budou 

sledovat vlhkosti vzduchu v objektu a vlhkosti konstrukčních prvků a celků 

objektu. Neměla by být překročena relativní vlhkost 50 %. Možná koroze 

výztuže, která by potencionálně mohla nastat, by vzhledem k aktuálnímu stavu 

karbonatace betonu byla způsobená zvýšenou vlhkostí, a to vede ke ztrátě 

soudržnosti mezi výztuží a betonem, zmenšení účinné plochy výztuže 

s následkem výrazného snížení mechanické odolnosti a v extrémním případě až 

kolaps jednotlivých konstrukčních celků objektu. Koroze má také za následek 

případné odpadávání krycí vrstvy betonu. V řešené konstrukci není krycí vrstva 

betonu příliš mocná, aby byla schopna tlaky způsobené nárůstem objemu 

výztuží korozí udržet. 

2) Z dlouhodobého a systematického hlediska je zapotřebí sledovat identifikované 

trhliny ve stropních deskách v přístupném dolním líci konstrukce (za plátnem 

v kině) a to včetně dlouhodobého měření změn jejich šířek. V dispozičních 

prostorách kina i divadla se doporučuje krátkodobé měření za plného provozu.  

3) Nutnost konzultace s odborníkem – statikem, a to z hlediska veškerých 

stavebních úprav, které souvisejí se změnou zatížení a se změnou statického 

působení, včetně jakýchkoliv stavebních zásahů do nosných konstrukčních 

prvků a celků objektu. 

4) K významné změně z hlediska přitížení stávající konstrukce zde všeobecně 

nejsou přípustné jakékoliv investiční záměry. 
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5 ZÁVĚR 

 Bakalářská práce se zabývala hodnocením aktuálního stavu existující konstrukce, 

jejímž cílem bylo zhodnotit existující konstrukci převážně po stránce statické a zda 

z pohledu dnešní doby vyhoví platným normám pro navrhování a provádění betonových 

staveb dle všech kritérií, ale zejména však požadavkům podle mezních stavů únosnosti a 

použitelnosti. 

 V teoretické části byla práce zaměřena na problematiku norem pro navrhování a 

provádění betonových staveb, a to již od roku 1931, kdy vznikly první předpisy o 

betonových stavbách. V dalších letech byly vydávány nové normy pro navrhování a 

provádění betonových staveb, které řešily, jakých druhů konstrukcí se jednotlivé normy 

týkají a z jakých materiálů jsou konstrukce navrhovány. Nezbytnou částí jednotlivých 

norem byly i ty, které se zabývali metodou výpočtů, podle kterých byla daná stavební 

konstrukce navrhována. Šlo tedy konkrétně o metodu dovolených namáhání, metodu podle 

stupně bezpečnosti a o metodu mezních stavů, která se týká současných norem ČSN ISO 

13822 a ČSN 73 0038, podle kterých jsou současné existující konstrukce navrhovány. 

 V praktické části byla práce zaměřena na existující konstrukci kina                             

Scala – Jakubské nám. 5 / Moravské náměstí 3, který byl předmětem stavebně technického 

průzkumu. Objekt kina Scala v Brně si musel v historickém kontextu projít několika 

stavebními úpravami, které i kromě bombardování za 2. světové války a dokončení stavby 

kina měly mít vliv na současný stavebně technický stav konstrukčních prvků. Jak se 

později za pomocí diagnostických metod, které byly součástí vyhodnocení stavebně 

technického průzkumu ukázalo, tak při dolním líci stropních desek a v rámovém rohu 

vznikly poruchy ve formě viditelných trhlin, které po výsledcích stavebně technického 

průzkumu neměli na dané konstrukční prvky vliv. Byly zpracovány závěry a návrhy 

předběžných opatření na existující vady, které byly nalezeny u jednotlivých konstrukčních 

prvků a měli sloužit jako instrukce pro personál kina Scala tak, aby tyto identifikované 

vady byly důkladně monitorovány personálem po další dobu životnosti této existující 

konstrukce. 

 Všechny cíle bakalářské práce byly splněny. Teoretické poznatky ze současně 

platných norem pro navrhování a provádění betonových staveb spolu s poznatky 

praktickými, které obsahovaly diagnostiku zkoumaného objektu byly efektivně využity 

k hodnocení aktuálního stavu existující konstrukce. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ČSN 

 

česká technická norma 

ČSN ISO 

 

česká technická norma, která zavádí do soustavy českých 

norem mezinárodní normu ISO  

Xc [kg/cm2] [MPa] dostředný tlak 

Xd [kg/cm2] [MPa] tlak za ohybu nebo mimostředného tlaku nebo tahu 

Xt [kg/cm2] [MPa] tah nebo hlavní tah 

τb,max [kg/cm2] [MPa] soudržnost 

B 20 [kg/cm2] [MPa] pevnostní třída betonu v tlaku (podle ČSN) 

a,b,c,d,e,f,g 

 

druh betonu 

Eb,d [t/cm2] [MPa] modul pružnosti betonu pro tlačené konstrukční prvky 

Eb,oh [t/cm2] [MPa] modul pružnosti betonu pro ohýbané konstrukční prvky 

S0  stupeň bezpečnosti pro sloupy, podpěry a klenby 

S 

 

stupeň bezpečnosti pro ohýbané konstrukce, výztuž v tahu 

i tlaku 

S+ 

 

stupeň bezpečnosti pro beton v tahu, smyku, hlavním tahu 

a soudržnosti 

Pm 

 

prostá hodnota výslednice vnitřních sil v průřezu na mezi 

únosnosti 

P  vnější síla 

Mm 

 

prostá hodnota momentu od vnitřních sil v průřezu na 

mezi únosnosti 

M 

 

prostá hodnota momentu od vyvozeného předepsaného 

zatížení 
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BXXXZ 
 

označení betonářské oceli v souladu s evropskou normou 

B  označení betonářské oceli 

XXX [MPa] mez kluzu 

Z  tažnost oceli 

Cc, Cb  druh výztuže 

C 38, C 37  druh výztuže 

α [°] úhel ohybu 

r [t] vnitřní poloměr zakřivení 

Ea [t/cm2] [MPa] modul pružnosti oceli 

χ 
 

mezní napětí oceli v tahu i v tlaku  

C  převodní součinitel pro beton 

Fa  náhradní průřezová plocha vložky 

Fv  jmenovitá průřezová plocha vložky 

σ  převodní hodnota mezního napětí oceli 

νb
  součinitel příčného přetvoření betonu 

Es
 [t/cm2] [MPa] modul pružnosti betonářské výztuže 

Rsrv  normová pevnost výztuže v tahu 

Rscrv  výpočtová pevnost výztuže v tlaku 

Rscv  výpočtová pevnost výztuže v tahu 

Rscd  výpočtová pevnost výztuže v tlaku 

εsd 

 

výpočtové mezní poměrné přetvoření betonářské výztuže v 

tahu 
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γs1, γs2 

 

součinitel podmínek působení betonářské výztuže v tahu, 

tlaku 

νs  součinitel příčného přetvoření betonářské výztuže 

   

αs [K-1]  teplotní součinitel délkové roztažnosti betonářské výztuže 

εbc  poměrné délkové přetvoření betonu od dotvarování 

εbs  poměrné délkové přetvoření betonu od smršťování 

ds [mm] jmenovitý průměr betonářské výztuže 

DOPZ  družstvo obchodníků a průmyslových zaměstnanců 

USA  Spojené státy americké 

1.PP  první podzemní podlaží 

1.NP  první nadzemní podlaží 

εscd 

 

výpočtové mezní poměrné přetvoření betonářské výztuže v 

tlaku 

εsn 

 

normové mezní poměrné přetvoření betonářské výztuže v 

tahu 

 

εscn 

 

  

normové mezní poměrné přetvoření betonářské výztuže v 

tlaku 
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8 PŘÍLOHY 

 

Foto 1c – Pohled na endoskopickou sondu E1 (Příloha P3) 

Jedná se o ukázku metodiky prováděných endoskopických prohlídek. Na přístroji je 

obrazovka a joystick. Lze nahrávat video, pořizovat fotografie a joystickem natáčet 

kameru 360° na všechny strany. 

 

Foto 1d – Diagnostická oblast endoskopických sond E1 - E3 (Příloha P3) 

Pohled na okraj pole 5 
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Foto 7 - Záběry pořízené endoskopem v místě endoskopické sondy E7 (Příloha P3) 

Na horní fotografii lze vidět trhlinu v železobetonové konstrukci stropní konstrukci a na 

spodní fotografii lze vidět obnaženou výztuž, pravděpodobně osekanou dodatečně 

k umístění závěsů 
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Foto 8 Záběry pořízené endoskopem v místě endoskopické sondy E8 (Příloha P3) 

Pokračování trhliny z fotografie 7. 


