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Bakalářská práce se zabývá hodnocením vlastností materiálů železobetonové konstrukce 

bývalé textilní továrny Vlněna z 19. století v městě Brno. Obsah této práce je rozdělen na 

část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na popis používaných metod při 

průzkumu železobetonové konstrukce, porovnání druhů výztuží používaných v minulosti 

s dnes používanými výztužemi a na rozdíl v zásadách navrhování železobetonových 

konstrukcí ve 20. a 30. letech 20. století ve srovnání s dnešní dobou. Jsou zde také popsány 

složky, vlastnosti a technologie výroby betonu v meziválečném období a srovnání s dnešní 

dobou. Praktická část je složena ze zkoušek provedených na místě a odběru vzorků. Velkou 

část tvoří vyhodnocení laboratorních zkoušek na zkušebních vzorcích odebraných z řešené 

části. Celkem bylo odzkoušeno 24 zkušebních vzorků. Také je zde porovnána pevnost 

odebrané betonářské výztuže s výztuží používanou v současnosti. 

 

hodnocení, staré železobetonové konstrukce, průzkum, prohlídka, zkoušení, diagnostika, 

výztuž, ultrazvuk, jádrové vývrty, porucha 

 

The bachelor thesis deals with evaluation of properties materials concrete structures of 

former textile factory Vlněna from the 19th century in Brno. The content of this work is 

divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with the 

description of the methods used in the research of reinforced concrete structures, 

comparison of the types of beams used in the past with used today and unlike the principles 

of the design of reinforced concrete structures in the 1920s and 30s of the 20th century 

compared to the present time. There are also described components, properties and 

technologies of concrete production in the period between the war and the comparison 

with the present time. The practical part consists of on-site examinations and sampling. A 

large part consists of the evaluation of laboratory tests on the test samples taken from the 

solved part. A total of 24 test samples were performed. It also compares the strength of 

the concrete reinforcement with the reinforcement used today. 
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assessment, old reinforced structures, recognition, inspection, testing, diagnostics, 

reinforcement, ultrasound, the cores, defect 
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1 ÚVOD 

 

V dnešní době se klade čím dál větší důraz na provozuschopnost existujících 

konstrukcí, jelikož existující zástavba má významnou ekonomickou a politickou hodnotu. 

Hodnocení existujících konstrukcí je v současnosti významným technickým úkolem. 

Stavební inženýři jsou stále více nuceni, aby vzhledem k omezeným nákladům navrhli 

způsoby, jak prodloužit životnost konstrukcí. Specialisté mohou speciálními metodami 

hodnocení zachránit existující konstrukci a snížit výdaje.  Cílem je omezit stavební opatření 

na úplné minimum, tento cíl je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje [1]. 

Naše země má obrovské industriální bohatství. Do této kategorie patří budovy 

nadále využívané pro výrobu či jiné hospodářské činnosti. Jsou zde ale také budovy, které 

se pro okolí stávají přítěží. Postupem času se mění v neopravitelné ruiny, s nimiž si nevíme 

rady. Vynakládáme miliony na jejich odstranění, přestože se vyznačují prostorovými a 

konstrukčními kvalitami. Také mají svou bohatou minulost a neopakovatelnou atmosféru. 

V minulosti se tento problém téměř neřešil a mnoho staveb bylo zdemolováno. 

V posledních 10 letech se začíná pomalu měnit přístup k těmto objektům. Přestalo jít totiž 

o okrajové téma. Již se nejedná o úkol pouze pro památkáře, jelikož pouze zlomek těch 

staveb je památkově chráněných. Řešením tohoto problému se stává nalezení nového 

využití objektu [2].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dříve byla většina těchto objektů zděná, beton a železobeton se uplatňoval 

pomalým tempem. Beton byl velice špatných pevností, které jsou v dnešní době 

nepřijatelné a také technologie výroby betonu byla velmi prostá. Tyto budovy jsou 

v současné době na hranici své životnosti. Proto v dnešní době při potřebě nalezení nového 

využití objektu je velmi důležitá diagnostika takového objektu. Teprve z výsledků zkoušek a 

měření lze odhadnout cenu investice, která bude potřebná pro přestavbu na nové využití 

[2] [3].                                                                                                                                                                                                     

Velmi dobrý příkladem může být rekonstrukce bývalé továrny na stroje Rossemann 

a Kühnemann v Praze, která vznikla začátkem 20. století, na galerii DOX. Objekt je postaven 

z několika druhů materiálů. Železobetonová konstrukce pochází z roku 1939. Opravený 

objekt byl otevřen v roce 2008 a dnes slouží jako místo pro konání konferencí, výstav nebo 
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k odpočinku. Tato stavba získala mnoho ocenění a může sloužit jako vzor pro další 

rekonstrukce [4].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
Obr.1 Galerie v 2. nadzemním podlaží zadní budovy galerie DOX z železobetonové 
konstrukce [5]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.2 Terasa galerie DOX doplněná o unikátní objekt vzducholodě [5]. 
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2 CÍLE PRÁCE 
 

Cíle práce vychází ze zadání bakalářské práce. Práce je rozdělena na teoretickou a 

praktickou část.  

Cílem teoretické části je rešerše pramenů týkajících se betonu a druhu výztuže 

používaných v Československu v meziválečném období a porovnání se současností. Dále 

porovnání odlišnosti v navrhování železobetonových konstrukcí ve 20. a 30. letech               

20. století ve srovnání s dnešní dobou. Také zpracování stručného přehledu diagnostických 

metod, které lze použít pro průzkum starších železobetonových konstrukcí. 

Cílem praktické části bylo provedení zkoušek in-situ a vyhodnocení laboratorních 

zkoušek na vzorcích odebraných z místa průzkumu. Jednalo se o vývrty stropních desek a 

sloupu. Část vzorků byla zaolejovaná a část nezaolejovaná, takže bylo možné provést 

porovnání pevností obou druhů. Dále je zde vyhodnocení laboratorní tahové zkoušky ze 

vzorků odebraných na místě a také porovnání s výztuží používanou v dnešní době. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 
 

Teoretická část je zaměřená na rešerší pramenů týkající se betonu a výztuže 

v Československu, jelikož to s bývalou stavbou textilní továrny Vlněna úzce souvisí. Je zde 

také výčet diagnostických metod, které lze při průzkumu takto starých staveb použít. Dále 

je zde popsán rozdíl v navrhování železobetonových konstrukcí v 20. a 30. letech 20. století 

a současností. Najdeme zde také výtah z norem, podle kterého bylo provedeno 

vyhodnocení laboratorních zkoušek. 

 

3.1 Beton  
 

Beton bylo stavivo skládající se z pojiva, plniva a vody. Nejčastěji používaným 

pojivem byl cement. Jako plnivo se používalo kamenivo různých frakcí. V minulosti se téměř 

vůbec do betonu nepřidávaly žádné přísady a příměsi. V dnešní době se do betonu přidávají 

další složky (přísady a příměsi) ke zlepšení vlastností betonu. Přísady se používají nejčastěji 

k urychlení tuhnutí, zpomalení tuhnutí, k provzdušnění nebo ke zlepšení zpracovatelnosti 

betonové směsi. Příměsi se používají za účelem zlepšení určitých vlastností nebo docílení 

speciálních vlastností [6] [7]. 

3.1.1 Cement 

 
K výrobě betonových konstrukcí se používal pomalu tuhnoucí cement. Rychle 

tuhnoucí cement se používal zcela výjimečně. Používalo se 6 druhů cementu. 

 Cement portlandský – jednalo se o nejběžnější druh cementu. Surovinami pro 

výrobu byly buď přirozené vápenité slíny, nebo umělé směsi látek hlinitokřemičitých a 

vápenatých. K upravení technických vlastností byla možná přísada sádrovce, železné rudy, 

živce, kazivce a dalších.  

 

 Cement železoportlandský – byla směs portlandského cementu s jemně mletou 

granulovanou struskou z vysokých pecí, která má zásadité složení. Mísil se v poměru 70 % 

portlandského cementu a 30 % struskové moučky.  
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 Cement vysokopecní –  směs cementu portlandského a moučky ze zásadité strusky 

vysokých pecí, která v cementu převládá (obsah strusky je 70–85 %). Obsahoval mnoho 

kyseliny křemičité, která váže při tvrdnutí všechno volné vápno. Proto měl tento cement 

větší odolnost proti účinkům síranů, kouřovým plynům, mořské a bahenní vody. 

 

 Cementy šlechtěné – dělíme na portlandské a hutní. Šlechtěný cement portlandský 

vynikal nad obyčejný cement portlandský větší vazností a rychlým tvrdnutím. Použitím 

šlechtěného cementu se získala za 3 dny stejná pevnost jako u obyčejného portlandského 

cementu za 28 dní. Jako šlechtěné se používaly i cementy hutní, které rychle tvrdnou, mají 

velkou vaznost a vyznačují se velkou chemickou odolností.  

 

 Zvláštní cementy – vznikaly částečnou změnou složení, buď přidáním přísad 

k hotovému portlandskému cementu nebo již k surovině, či potlačením některé složky. 

Jednalo se o cementy pro účely, jimž dobře nevyhovují normální cementy portlandské.  

 

 Cement hliníkový – od portlandských cementů se lišil složením a výrobou. Byl 

vyráběný tavením. Cement se připravoval z bauxitů železnatých, z vápenců sloužících 

k pálení vzdušeného vápna, břidlic a strusky [7]. 

V současnosti rozeznáváme podle normy ČSN EN 197-1 pro obecné použití 5 skupin 

cementů podle složení: 

 CEM I – portlandský cement 

 CEM II – portlandský cement směsný 

 CEM III – vysokopecní cement 

 CEM IV – pucolánový cement (v současné době se v ČR nevyrábí) 

 CEM V – směsný cement 

Dále dnes dělíme cementy podle třídy pevnosti (32,5; 42,5; 52,5 MPa) a rychlosti 

náběhu pevnosti (N; R). Také se dnes z různých důvodů uplatňují speciální cementy [8]. 

Z tohoto přehledu můžeme vidět, že z původního rozdělení cementů zůstal 

v původním názvu pouze cement portlandský a vysokopecní. Podle dřívějšího rozdělení 

cement směsný patřil mezi zvláštní cementy. Za cement hliníkový dnes označujeme cement 

hlinitanový. Ten je dnes zakázán k použití do nosných konstrukcí, jelikož bylo zjištěno, že 

působením vlhkosti nebo různými teplotami ztrácí pevnost a rozpadá se. Pokud v dnešní 
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době narazíme na beton z tohoto cementu, přistupujeme k co nejrychlejší sanaci objektu, 

případně zvažujeme i demolici [9]. 

                   

 

 

 

 

 

Obr.3 Charakteristická hnědo – oranžová barva hlinitanového betonu. 

Stavba zkoumané části objektu Vlněna byla zhotovena z portlandského cementu 

značky Maloměřice. Jednalo se o pomalu tuhnoucí cement s počátkem doby tuhnutí teprve 

po 3 hodinách a 50 minutách s koncem do 7 hodin. Tyto hodnoty bez problémů splnily 

normové požadavky pro pomalu tuhnoucí cementy, kde měl být počátek tuhnutí po                

60 minutách a tuhnutí mělo být ukončeno do 15 hodin. Výsledky zkoušek cementu 

použitého při stavbě skladiště firmy Vlněna jsou vyhodnoceny na Obr.5 [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4 Balení a druhy portlandského cementu značky Maloměřice [10]. 
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Obr.5 Výsledky zkoušky pevností maloměřického portlandského cementu použitého při 
stavbě továrny Vlněna [10]. 

 
Pozn.  Pevnost v kg/cm2 můžeme přibližně přepočítat jako desetinásobek pevnosti udávané 
jako N/mm2. Např. 366 kg/cm2 se rovná přibližně 36,6 N/mm2 [MPa]. 
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3.1.2 Kamenivo 

 
Slouží jako kostra betonu. Jedná se o směs přírodních kamínků nebo umělých 

úlomků, oblých, či ostrohranných, velikosti od 7 mm do 30 mm pro beton vyztužený a do     

60 mm pro beton prostý. Jemnější zrna se již počítají do písku.  

Kamínky mají být pevné s pevností v tlaku alespoň 400 kg/cm2. Musí být stálé proti 

účinkům povětrnostních vlivů, a proto nesmí být příliš nasákavé. Kamenivo má být zbaveno 

znečištění a nesmí obsahovat žádné nebezpečné přísady. Zrna nemají být plochá, 

šupinovitá, jehlicovitá, ale pokud možno krychelná a kulovitá, mnohostěnná, nestejné 

velikosti. Povrch by měl být drsný. 

Nejčastěji se používá přirozených kamenů. Jedná se hlavně o říční kamenné oblázky 

a štěrk drcený ze žuly, čediče, křemenců a dalších. V případech, kdy nejsou vlastnosti štěrku 

známy, se musí vhodnost pro beton zjišťovat zkouškami. 

Do betonu pevných se dává přednost kamenné drti před oblázky. Výběr se řídí 

hlavně hospodárností. Požaduje-li se beton velmi pevný, použijeme štěrk připravený 

z hornin zvlášť pevných (diority, diabasy, porfyry, křemence). 

Pro hutný (vodotěsný) beton lépe vyhoví hladké oblázky, neboť mají lepší 

zpracovatelnost než drsný štěrk [7].                                                                                                                                                                       

3.1.3 Písek 

 
Písek je pevnou přísadou betonu. Má za úkol nastavit drahý cement. Dále má zhutnit 

tmelovou kaši, aby i čerstvá měla určitou pevnost a aby se v ní štěrk neutápěl. Jedná se o 

směs drobných i větších zrn z kamenů přírodních i umělých až do velikosti 7 mm. Často se 

doporučuje poměr písku a štěrku pro železový beton 1:1 až 1:1,5 a pro prostý beton 1:1 až 

1:2. 

Používáme čistý písek přírodní (říční, mořský, kopaný a další), či uměle připraveného 

ze zdravých, pevných hornin, strusky nebo z tvrdých cihel drcením, mačkáním, mletím, 

tříděním a dalšími. Vhodnější a levnější je písek přírodní. 

Písky obyčejné rozeznáváme dvou druhů: křemenné a vápencové. První druh je 

přírodní (říční), druhý se vyrábí mletím [7]. 
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3.1.4 Voda 

 
Voda k přípravě betonové směsi musí být čistá, zejména nesmí obsahovat přísady, 

které by negativně působily na tuhnutí a tvrdnutí cementu. Jedná se například o organické 

látky, kyseliny, sírany a jiné sloučeniny síry. Pokud pochybujeme o kvalitě vody, provedeme 

chemický rozbor vody a zkoušky v tlaku s maltovými krychličkami z vody zaručeně 

bezvadné a z vody zkoušené. Nevhodné vody se prozrazují svou barvou, chutí, či pachem. 

Pouze malá část vody potřebná ke smíchání směsi je nutná pro chemické ztvrdnutí, 

většina vody vytvoří s cementem mazivo mezi zrny. Teplota vody musí být přiměřená, 

ideálně kolem 15 °C. Zmrzlá voda na cement nepůsobí, proto při betonování za mrazu se 

voda předehřívá na 30 °C [7]. 

3.1.5 Poměr míšení betonové směsi 

 
Při návrhu poměru míšení se přihlíží zejména k největší pevnosti. Dále je potřeba 

myslet na zpracovatelnost, někdy také na hutnost či vodotěsnost. 

Množství pojiva musí být takové, aby cementová kaše vyplnila všechny mezery mezi 

zrnky písku a všechny zrna obalila. Nejčastěji se předpokládá, že v dobrém, volně 

nasypaném písku činí obsah mezer asi 18 až 36 % celkového obsahu. Z toho vyplývá, že 

poměr míšení s cementem by měl být v poměru 1:2,8 až 1:5,5. Z opatrnosti se volí 

v důležitých a značně namáhaných částech míšení v poměru 1:2. Více než asi 480 kg na           

1 m3 hotového betonu pevnost podstatně nezvyšuje [7]. 

Tab.1 Váha cementu podle poměrů míšení [11]. 

Poměr míšení podle 
objemů 

1:3 1:4 1:5 1:6 1:8 1:10 1:12 

Váha cementu na 1 m3 
směsi písku a štěrku v kg 

400 300 240 200 150 120 100 

 

Množství vody musí být takové, aby všechno pojivo bylo vodou smícháno. Písek 

jemnozrnný a písek složený z ostrohranných zrn vyžaduje poměrně více vody nežli písek 

hrubý a hladký. Podle množství vody použité k přípravě betonu se rozeznává betonová 

směs zavlhlá, měkká a tekutá [7]. 
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3.1.6 Pevnost betonu 

 
Z hlediska stavební bezpečnosti posuzujeme jakost betonu pevností. Ta je vyjádřená 

odporem, jaký klade za určitých podmínek vnějším silám porušujících celistvost prvku. 

Měřítkem je napětí na mezi pevnosti v místě porušení. 

Nejdůležitější je pevnost v tlaku, která se udává pevností krychelnou, stanovenou 

na krychlích o hraně 20 cm starých 28 dní. 

Pevnost betonu v prostém tahu je asi 1/10 až 1/15 pevnosti v tlaku. Zkoušela se na 

tělesech čtvercového průřezu 20×20 cm. Jelikož je pevnost betonu v prostém tahu 

nespolehlivá, nesmělo se s ní podle ČSN 1090 ve výpočtu konstrukce namáhané na prostý 

tah počítat [7]. 

Pevnost v ohybu se podle ČSN 1093 zkoušela na trámečcích z prostého betonu o 

rozměru 10×10×80 cm. Trámečky byly zatěžovány při rozpětí 60 cm jedním osamělým 

břemenem uprostřed [11]. 

Tab.2 Pevnost betonu z různých cementů [11]. 

Cement Obyč. portlandský Železoportl. 
Portlandský velké 

poč. pevnosti 
Hlinitanový 

Označení 
cementu 

1 2 3 4 5 6 7 

Cement na 1m3 
směsi kg 

350 350 350 250 250 250 250 

Cement v tlaku 
kg/cm2 

533 467 443 643 609 817 870 

Cement v tlaku 
kg/cm2 

46,3 39,4 48,2 45,3 44,5 45,7 42,2 

Beton v tlaku 
kg/cm2 

355 264 225 263 200 425 403 

Beton v ohybu 
kg/cm2 

56,7 38,6 40,7 51,5 38,9 48,9 48,8 
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3.2 Železo (ocel) 
 

Železobeton vzniká vložením železných válcovaných prutů, buď jednotlivě nebo 

spojených v sítě, do betonu. Železné vložky se s betonem dokonale spojí a vytvoří velmi 

únosný prvek. Ten je velmi únosný v tlaku, ohybu, smyku nebo kroucení [12]. 

Pozn. Označením „železo“ se v současnosti myslí označení pro ocelové výztuže. V textu je 
dodrženo označení podle dřívějšího textu, proto dále bude používáno označení „železo“. 

3.2.1 Druhy želez, značení a vlastnosti 

 
K vyztužování betonu šlo použít každé železo. Výběr byl ale omezen podmínkou, že 

musí být materiál i dobře zpracovatelný. Obyčejně se proto pro tažené výztuže používalo 

železo plávkové a pro tlačené litina. 

Plávkové železo je slitina železa s uhlíkem. Plávkové železo patří mezi železa kujná, 

která mají uhlíku méně než 1,7 %. Podle norem se uhlíkové oceli označovaly písmenem C, 

k němuž se připíše číslo, udávající nejmenší pevnost v tahu v kilogramech na plochu 1 mm2. 

Používalo se označení od C 34 do C 50. Pro běžné železobetonové stavby se vyráběla ocel 

označená jako betonářská, která se značila Cb, ta měla na rozdíl od ocelí C předepsané 

speciální vlastnosti. Měla pevnost od 3500 do 5000 kg/cm2 a dobře se zpracovávala za 

studena. Pro důležité stavby např. mosty se předepisovala ocel jakostná např. ocel C37 

nebo ocel zvláštní pevnosti. Na ocel označenou Cc hutě neposkytovaly žádnou záruku 

týkající se jejich vlastností [7] [11]. 

Tab.3 Druhy ocelí pro výztuž betonových konstrukcí [11]. 

Druh oceli 

Požadované meze 

Průtažnosti kg/cm2 Pevnosti kg/cm2 Tažnosti % 

Cc - <5000 - 

Cb - 3500-4800 min. 20 

C 34 - 3400-4000 min. 25 

C 37 min. 2300 3700-4500 min. 22 

C38 - 3800-4500 min. 22 

C52 min. 3600 5200-6400 min. 20 

Roxor min. 4000 min. 5000 min. 20 

Isteg min. 3600 min. 4000 min. 10 

Toros min. 4000 min. 4400 min. 10 
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Pružnost oceli v tahu i tlaku je skoro stejná až po mez pružnosti. To znamená, že až 

po mez úměrnosti je protažení i stlačení přímo úměrné napětí, platí Hookův zákon [11]. 

𝜀 =
𝜎

𝐸
      

                                                                

 ε = poměrné prodloužení 

 σ = napětí v tahu nebo v tlaku 

 E = modul pružnosti 

                      

Vztah mezi napětím a protažením při zkoušce v tahu je znázorněn pracovním 

diagramem, v němž na jedné ose jsou nanášena napětí a na druhé protažení [11]. 

Obr.6 Pracovní diagram oceli s vyznačenými mezemi [13]. 

3.2.2 Tvary vložek  

 
Nejčastěji se používaly železa v tyčích kruhového průřezu o průměru 5 až 50 mm, 

v délkách 14 až 16 m, z nichž se pruty potřebné délky nastřihávaly. Běžně se dodávaly 

průměry 5, 6, 7 mm, dále všechny sudé až do 36 mm. Také byly používány nové druhy 

výztuží zvláštních průřezů. Ty měly lepší soudržnost mezi betonem a železem [11]. 



23 
 

Tab.4 Druhy zvláštních ocelí [14]. 

Označení Průměry Char. hodnota meze kluzu fyk Doba užívání 

Isteg (10 472) – 370 1930–1958 

Toros (10 492) 5–26 400 1937–1959 

Roxor (10 512), (10 513) 10–70 380 1934–1970 

 
Výztuž Isteg byla zakázána používat jako tlačenou výztuž a jako výztuž do mostů. 

Výztuž Toros byla zakázána pro použití při stavbě železničních mostů [14]. 

 

Obr.7 Výztuž do betonu 10 512 Roxor [15]. 

 

Obr.8 Výztuž do betonu, vlevo Isteg, vpravo Toros [11]. 

 
V současnosti se v České republice používá 5 základních druhů oceli podle ČSN 42 

0139 a ČSN EN 10080. Všechny druhy mají žebírkový povrch a sortiment běžně používaných 

průměrů výztuže je 6–32 mm sudá čísla (kromě výztuže 25 mm). Přehled druhů výztuží 

používaných v dnešní době je proveden v Tab.5 [16] [17]. 
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Tab.5 Druhy používaných výztuží u nás v současnosti [16] [17]. 

Označení dle EN 
Min. mez kluzu fyk 

[MPa] 
Min. pevnost v tahu 

ftk[MPa] 
Třída tažnosti 

B420B 400 460 B 

B500B 500 550 B 

B550B 550 620 B 

B500A 500 550 A 

B550A 550 620 A 

 
Pozn. B550A [18] [19]: 

B – značí, že se jedná o výztuž do betonu  
550 – číslo, označující min. mez kluzu oceli v N/mm2 
A, B, C – písmeno, označující třídu tažnosti 
         A – normální tažnost 
         B – vysoká tažnost 
         C – velmi vysoká  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.9 Pracovní diagramy, vlevo pro výztuž C37 a Roxor s ostře vyznačenou mezí průtažnosti, 
vpravo výztuž Isteg bez tohoto znaku [11]. 
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3.3 Zásady navrhování železobetonových konstrukcí ve 20. a 30. letech  

20. století 
 

3.3.1 Prostý nosník 

 
Výztuž byla pokládána ke spodnímu povrchu desku, aby přenášela tahová napětí. 

Pod výztuží byla vrstva betonu nejméně 10 mm při výztuži malého profilu, při větších 

profilech 20 mm a více. Výztuž byla nejčastěji z prutů kulatých a byla pokládána ve dvou 

směrech. Nosná (podélná) měla přenášet tahové napětí a rozdělovací (příčná) měla udržet 

nosnou výztuž ve správné poloze. Průměr nosné výztuže byl nejčastěji 8, 10, 12 mm, ve 

vzdálenosti 100 až 200 mm. Rozdělovací výztuž měla průměr 5 až 8 mm, ve vzdálenostech 

100 až 400 mm. Uložení desky na podpoře mělo být nejméně 100 mm. Tloušťka desky se 

určovala alespoň jako 1/25 rozpětí [11] [12]. 

Obr.10 Schéma namáhání prostě podepřené desky a způsob vyztužování [12]. 

V dnešní době se tloušťka desky určuje přibližně jako 1/20–1/25 rozpětí desky. 

Doporučená tloušťka je min. 60 mm. Vzdálenost nosné výztuže musí splňovat podmínku      

s <min. (2h;300 mm), kde h je tloušťka desky. Vzdálenost rozdělovací výztuže musí splňovat 

podmínku sr <min. (3h;400 mm). Teoretické uložení na podpoře se dnes uvažuje jako               

a=min. (t/2; h/2), t je tloušťka zdiva, na kterém je deska uložena. Efektivní rozpětí se potom 

rovná leff= l+a1+a2, kde l je světle rozpětí místnosti. Min. krytí výztuže se dnes řídí výpočtem 

dle ČSN EN 1992-1-1 [19] [20]. 

cnom=cmin+Δcdev 

cmin=max {cmin,b; cmin,dur; 10 mm} 
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Δcdev = přídavek k minimální krycí vrstvě 

cmin,b = minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti 

 cmin,dur = minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí 

3.3.2 Vetknutý nosník 

 
Při vyztužování vetknutého nosníku se výztuž kladla ke spodním vláknům desky 

uprostřed rozpětí a k horním vláknům na krajích desky, byla tudíž nutná dvojice výztuží. 

Alternativou bylo ohnutí výztuže z horních vláken do spodních. Tloušťka desky se 

navrhovala na 1/35 rozpětí. Pro rozmístění a vzdálenost výztuží platila stejná pravidla jako 

pro prostý nosník [11] [12]. 

Obr.11 Schéma namáhání vetknutého nosníku a způsob vyztužování [12]. 

V dnešní době se odhad tloušťky desky určuje jako 1/35–1/30 rozpětí desky. Ostatní 

konstrukční požadavky jsou stejné jako u prostě podepřené desky [20]. 

3.3.3 Spojitý nosník 

 
Pokud prochází deska spojitě přes několik podpor, chová se podobně jako několik 

vetknutých desek vedle sebe. Za různé polohy břemene vzniká v jednotlivých polích různý 

průhyb. Výztuhy jsou proto rovné a zahnuté a v půdoryse se střídají horní a dolní pruty 

rovné s tyčemi zalomenými [12]. 
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Obr.12 Schéma vyztužení spojitého nosníku [12]. 

3.3.4 Konzola 

 
Jedná se o nosník na jednom konci vetknutý a na druhém volný. Ten se opatřuje 

výztuží při horním povrchu desky. Často se směrem k vetknutí zvětšovala tloušťka desky. 

Výztuž se v tomto nosníku umísťovala do více vrstev. Mezery mezi výztuží nesměly být 

menší než průměr výztuže, nejméně však 20 mm. Těsný dotyk směl být pouze tak, kde se 

pruty kříží nebo nastavují [12]. 

Obr.13 Vyztužení konzoly [12]. 

V dnešní době se tloušťka konzoly určuje přibližně jako 1/14 rozpětí desky. Ostatní 

konstrukční zásady jsou stejné jako u desek [20]. 

3.3.5 Trám s deskou 

 
Trám v tuhém spojení s deskou byl nový konstrukční prvek. Jedná se o desku 

podporovanou trámy. Každému trámu náležela polovina šířky desky v přiléhajícím poli. 

Nosný profil měl tedy podobu písmene T. Vzdálenost trámů u stropů s rovným podhledem 

byla 0,6 až 1 m, u stropů s trámy viditelnými bývala asi 1,5 až 3 i více metrů. Na osové 

vzdálenosti trámů závisí tloušťka desky. Nejmenší dovolená tloušťka trámu byla 1/20 

rozpětí, jsou-li prostě podepřeny a 1/25 rozpětí, jsou-li spojité nebo vetknuté. Nejmenší 

tloušťka stropních desek byla 50 mm při vzdálenosti žeber do 1 m, 60 mm při vzdálenostech 

do 1,5 m a 70 mm při vzdálenosti přes 1,5 m. Nejmenší uložení na cihelném zdivu bylo 
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alespoň 7,5 % světlé délky nebo 220 mm. Zesílení spojitých nebo vetknutých trámů náběhy 

v podporách se uvažovalo až do sklonu 1:3 [11]. 

Šířka desky, se kterou lze počítat jako se spolupůsobící součástí nosného T průřezu 

nesměla být větší než: 

a) Vzdálenost os sousedních trámů 

b) 16–násobná tloušťka desky zvětšená o šířku trámu 

c) Třetina rozpětí trámu 

Nosný trám se musel vyztužit alespoň 2 výztužemi. Trámy se musely doplnit třmínky, 

které musely společně se šikmými ohyby přenést podélný smyk. Třmínky také nesměly od 

sebe být vzdáleny více než 400 mm. U žeber širších než 300 mm se volily 4 střižné třmínky  

[11]. 

Obr.14 Deska vyztužená trámem [12]. 

Obr.15 Detail desky vyztužené trámem [12]. 
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Při porovnání se současností se změnil hlavně výpočet spolupůsobící šířky [20]. 

 

Obr.16 Definice rozměrů pro výpočet spolupůsobící šířky [19] [20]. 

beff = Σ beff,i + bw ≤ b 

beff,i = 0,2bi + 0,1l0 ≤ 0,2l0 

beff,i ≤ bi 

 
Dnes se také udává maximální osová vzdálenost výztuže trámu jako 350 mm. 

Maximální vzdálenost třmínků v podélném směru je 400 mm a maximální vzdálenost větví 

třmínků v příčném směru je 600 mm [20]. 

3.3.6 Sloup 

 

Sloup je konstrukce namáhaná na tlak. Má výztuž podélnou a příčnou. Počet 

podélných prutů byl podle normy min. 4 o průměru alespoň 14 mm. Podélná výztuž se 

svazovala příčnými třmínky, které nesměly být od sebe vzdáleny více než 250 mm. Tloušťka 

sloupu nesměla být menší než 250 mm [11]. 
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V roce 1902 vynalezl Francouz Considér nový druh příčné výztuže–šroubovici. 

Používaly se také kruhové prstence, které obtáčely vnitřní jádro sloupu. Výška závitu měla 

být menší než 1/5 průměru ovinutého jádra, nejvíce však 80 mm. Sloup míval průřez 

nejčastěji osmihranný nebo i kruhový. Beton takto ztužený se nazývá ovinutý a má výrazně 

větší únosnost [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.17 Schéma způsobu provedení třmínku u sloupů [11]. 

V dnešní době musí být ve sloupu min. 4 pruty výztuží s min. průměrem výztuže      

10 mm. Maximální osová vzdálenost výztuží je 150 mm. Maximální vzdálenost třmínků 

může být 300 mm a min. průměr třmínků je 6 mm [20]. 

 

3.4 Stručný přehled diagnostických metod pro starší železobetonové 

konstrukce 
 

Pro zkoušení starých železobetonových konstrukcí lze využít dvou základních 

metod. Metody destruktivní (přímé) nebo nedestruktivní, případně semidestruktivní 

(nepřímé) [3]. 
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3.4.1 Metody destruktivní 

 
Jádrové vývrty – vývrty se provádějí vrtačkou se speciálními dutými válci, opatřenými na 

spodní straně vrtáku břity. Minimální průměr jádrového vývrtu je 50 mm, z důvodu velikosti 

kameniva se raději používají průměry 100 mm. Na odebraných vzorcích se provádějí 

laboratorní zkoušky, z kterých můžeme vyčíst skutečné vlastnosti materiálu. Jádrové vývrty 

slouží převážně k ověření pevnosti v tlaku betonu, někdy také ke stanovení průchodu 

ultrazvukových vln. Jádrové vývrty jsou důležitou metodou pro upřesnění hodnot jiných 

nedestruktivních zkoušek. Nevýhodou této metody je zásah do konstrukce a nutnost 

odebrání více vzorků [3] [15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.18 Odběr vzorku vrtačkou ze sloupu. 

Sekaná sonda – často používaná možnost, vyžadující jen minimální vybavení. Jde o 

odstranění krycí vrstvy betonu, s cílem vizuálně vyhodnotit obnaženou výztuž. Nevýhodou 

může být nereálnost výsledků, pokud jsou výztuže hlouběji pod povrchem. Tato metoda je 

použitelná pro jednoduché případy vyztužení [21]. 
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3.4.2 Metody nedestruktivní 

 

Tvrdoměrná metoda – patří k nejpoužívanějším nedestruktivním metodám ve stavebnictví. 

Důvodem je jednoduchost použití této metody. Podle jednoduchého postupu je možné na 

základě zjištěného ukazatele tvrdosti stanovit hodnotu krychelné pevnosti betonu v tlaku. 

Nevýhodou této metody je nutnost zbavení zkarbonatělé vrstvy betonu. Problémem může 

být také v minulosti provedená obetonávka stávajícího sloupu nebo úprava povrchu 

sanační omítkou [3]. 

Obr.19 Nejnovější tvrdoměr značky Proceq, model SilverSchmidt [22]. 

Ultrazvuková metoda – jedná se o čistě nedestruktivní metodu založenou na mechanickém 

vlnění s frekvencí vyšší než 20 kHz, jehož rychlost při průchodu materiálem je závislá na 

fyzikálně mechanických vlastnostech a také na přítomnosti poruch v konstrukcích. Tato 

metoda má proti tvrdoměrné metodě několik výhod. Není nutné vybrousit povrch na 

strukturu betonu. Dále získáme vlastnosti betonu v celé tloušťce, ovšem pouze pokud jsou 

protilehlé strany dobře přístupné. Z naměřené rychlosti šíření impulzu jsme poté schopni 

dopočítat pevnost betonu v tlaku. Při diagnostice konstrukcí a materiálů jsou běžně 

používané sondy, jejichž pracovní kmitočet je v rozsahu 20 kHz až 150 kHz, využití jiných 

frekvencí není příliš časté. Pokud zkoumáme šíření ultrazvukového impulsu je možné 

přiložit sondy na protilehlé straně konstrukce, tzv. přímé prozvučování. Pokud provádíme 

měření ze dvou přilehlých stran jedná se o polopřímé prozvučování [3] [15]. 

Obr.20 Způsoby prozvučování konstrukce [15]. 
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Metoda elektromagnetických indikátorů výztuže – jde o metodu založenou na využití 

fenomagnetického jevu nebo vířivých proudů, které způsobují změnu charakteristik 

magnetického pole sondy při jejím přiblížení k prutům výztuže. Omezení této metody 

nastává v hloubkovém dosahu přístroje (60–220 mm dle druhu přístroje a použité sondy). 

Není možná také lokalizace více vrstev výztuží nad sebou, stanovení druhu výztuže, či míry 

koroze. Také pokud se jedná o hustě vyztužený prvek, tak tato metoda může zcela selhat. 

Výhodou je rychlost a jednoduchost kontroly polohy výztuže v dobrých podmínkách [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.21 Profometr PM-630 sloužící ke stanovení polohy výztuže [23]. 

Georadar – jedná se o novou metodu, která se teprve začíná pomalu uplatňovat. Dříve byly 

nevýhodou tohoto zařízení rozměry a cena. Technický pokrok již ale většinu těchto 

nepříjemností vyřešil. Důkazem může být výrobek firmy Hilti. Ten je schopný zvládnout 

detekci do 300 mm s přesností lokalizace a hloubky ±10 mm. Měření se provádí pohybem 

koleček sondy a tento pohyb po povrchu konstrukce je zaznamenáván. Na monitoru sondy 

lze poté vidět polohu zachycených objektů ve 2D i 3D. Pro měření lze použít plošný i liniový 

sken. Nevýhodou této metody je, že nejsme schopni stanovit průměr výztuže [21]. 
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Obr.22 Georadar Hilti PS 1000 [24]. 

 

3.5 Laboratorní vyhodnocení 
 

3.5.1 Stanovení objemové hmotnosti 
 

Objemová hmotnost byla stanovována ve stavu přirozeně vlhkém na odebraných 

vzorcích z jádrových vývrtů. Pro pravidelná tělesa norma dovoluje stanovení objemu na 

základě změřených rozměrů tělesa. Hmotnost byla zvážena na digitální váze v laboratoří, 

rozměry byly změřeny digitálním posuvným měřítkem a výpočet byl proveden dle vztahu 

[25]: 

𝐷𝑟 =
𝑉

𝑚
        

                

 V  je objem zkušebního tělesa [m3] 

m je hmotnost zkušebního tělesa [kg] 

Výsledná objemová hmotnost se zaokrouhlí na nejbližších 10 kg/m3. 
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3.5.2 Stanovení pevnosti v tlaku na jádrových vývrtech 
 

Charakteristickou pevnost betonu v tlaku ze zkoušek na vývrtech lze v současné 

době stanovit dle ČSN ISO 13822. Používáme dva základní poměry délek vývrtů k průměru: 

 2,0 pokud se má pevnost porovnávat s válcovou pevností; 

 1,0 pokud se má pevnost porovnávat s krychelnou pevností. 

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

normových rozměrů. Dosažená pevnost v tlaku musí být přepočtena podle ČSN EN 12390-

3 Z1. Při přepočtu na válcovou pevnost (válec průměru 150 mm a výšce 300 mm) použijeme 

součinitel štíhlosti κc,cyl a součinitel příčného rozměru κc,cube. Pro přepočet válcové pevnosti 

na krychelnou použijeme součinitel κcyl,cube. Pevnost betonu v tlaku na válcích se vypočítá 

dle vztahu [26]: 

𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙 = 𝜅𝑐,𝑐𝑦𝑙 ∙ 𝜅𝑐,𝑐𝑢𝑏𝑒 ∙
𝐹

𝐴𝑐
 

fc,cyl  je válcová pevnost v tlaku [MPa] 

κc,cyl  je opravný součinitel štíhlosti λ, kdy 1,0 < λ < 2,0 

𝜅𝑐,𝑐𝑦𝑙 = 0,80 + √
𝜆 − 0,933

26,667
 

κc,cube  je opravný součinitel pro příčný rozměr tělesa jiného než průměru 150 mm.               

Hodnotu lze získat experimentálně nebo uvažovat hodnotu 0,95 pro průměr 100 mm a 0,91 

pro průměr 50 mm. 

Pro stanovení krychelné pevnosti z válcové použijeme následující vztah s hodnotami 

převodního součinitele κc,cube , jehož hodnoty jsou uvedeny v Tab.6 [26]. 

Tab.6 Převodní součinitel při převodu pevnosti betonu zjištěné na válcích základních 
rozměrů na pevnost krychelnou [26]. 

fc,cyl [MPa] 8 12 16 20 25 30 35 40 

κcyl,cube 1,252 1,252 1,252 1,251 1,249 1,246 1,242 1,236 

fc,cyl [MPa] 45 50 55 60 70 80 90 100 

κcyl,cube 1,230 1,223 1,215 1,206 1,195 1,184 1,172 1,159 
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 Vyhodnocení charakteristické pevnosti betonu v tlaku dle ČSN ISO 13822 a                    
ČSN 73 0038 

V současné době lze charakteristickou pevnost betonu v tlaku ze zkoušek na 

vývrtech určit podle ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038, ve kterých je určen postup stanovení. 

Z výsledků n počtu zkoušek se vypočte průměrná hodnota mx, směrodatná odchylka sx a 

variační koeficient Vx, podle níže uvedených vztahů: 

𝑚𝑥 =
𝛴𝑥𝑖

𝑛
 

𝑠𝑥
2 =

𝛴(𝑥𝑖 − 𝑚𝑥)2

𝑛 − 1
 

𝑉𝑥 =
𝑠𝑥

𝑚𝑥
 

Za předpokladu normálního rozdělení materiálové vlastnosti X se pak charakteristická 

hodnota Xk (dolní 5 % kvantil) stanoví ze vztahu: 

𝑋𝑘 = 𝑚𝑥 ∙ (1 − 𝑘𝑛 ∙ 𝑉𝑥) 

kn  je součinitel pro stanovení 5 % kvantilu, hodnoty jsou uvedeny v Tab.7 [27]. 

Tab.7 Součinitele kn,x pro stanovení 5 % kvantilu (charakteristické hodnoty) [27]. 

Počet n 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 ∞ 

kn,x pro Vx 
známý 

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

kn,x pro Vx 
neznámý 

– – 3,37 2,63 3,33 2,18 2 1,92 1,76 1,73 1,64 

 

 Vyhodnocení charakteristické pevnosti v tlaku betonu dle ČSN EN 13791 
 

Podle této normy ke stanovení charakteristické pevnosti betonu v tlaku by mělo být 

otestováno co největší množství vzorků. Z jednoho prvku to musí být minimálně 3 vývrty. 

Norma počítá s posouzením podle dvou kritérií. Kritérium A volíme pro 15 a více 

odebraných vzorků, kritérium B pro 3–14 vzorků. Zde bude popsán postup vyhodnocení 

podle kritéria B, jelikož podle tohoto kritéria byla vyhodnocena praktická část této práce. 
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Kritérium B  

Charakteristická pevnost betonu v tlaku odhad nižší hodnoty z těchto vztahů [28]: 

𝑓𝑐𝑘,𝑖𝑠 = 𝑓𝑚(𝑛),𝑖𝑠 − 𝑘 

𝑓𝑐𝑘,𝑖𝑠 = 𝑓𝑖𝑠,𝑛𝑒𝑗𝑚𝑒𝑛ší + 4 

fck,is je charakteristická pevnost betonu v tlaku v konstrukci 

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

fis,nejmenší  je nejmenší pevnost zjištěná na vývrtech   

k je součinitel závislý na počtu vývrtů n, hodnoty udány v Tab.8 

Tab.8 Hodnoty součinitele k podle počtu odebraných vzorků [28]. 

n 3–6 7–9 10–14 

k 7 6 5 

 

Norma ČSN EN 13791 požaduje pro splnění požadavku na projektovanou pevnost betonu 

dosažení v konstrukci pouze 85 % charakteristické pevnosti na normových tělesech. 

Hodnoty požadované touto normou jsou uvedeny v Tab.9 [28]. 

Tab.9 Minimální charakteristická pevnost betonu v tlaku podle normy ČSN EN 13791 [28]. 

Pevnostní třída betonu podle 
ČSN EN 206 

Poměr charakteristické 
pevnosti betonu v tlaku v 

konstrukci k char. pevnosti 
betonu v tlaku normových 

těles 

Minimální charakteristická 
pevnost betonu v konstrukci 

fck,is,cyl fck,is,cube 

C8/10 0,85 7 9 

C12/15 0,85 10 13 

C16/20 0,85 14 17 

C20/25 0,85 17 21 

C25/30 0,85 21 26 

C30/37 0,85 26 31 

C35/45 0,85 30 38 

C40/50 0,85 34 43 

C45/55 0,85 38 47 

C50/60 0,85 43 51 
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3.5.3 Ultrazvuková impulzivní metoda 
 

Tato metoda je upravena v normě ČSN EN 12504-4 [29].  

 Rychlost šíření impulzů podélných vln v betonu 

Rychlost šíření impulzu pro přímé a polopřímé prozvučování se vypočte dle 

následujícího vztahu z normy ČSN 73 1371 [30]: 

𝑣𝐿 =
𝐿

𝑇
 

vL je rychlost impulzu [m/s] 

L je délka měřící základny [mm] 

T je čas včetně tkor, který uplyne při průběhu impulzu měřící základnou, korekce se skládá 

z tzv. mrtvého času přístroje a z rozdílu času šíření impulzů UZ vln [μm]. 

 Dynamický modul pružnosti 

Hodnotu dynamického modulu pružnosti Ecu v MPa vypočteme dle normy ČSN 73 

1371 ze vztahu [30]: 

𝐸𝑐𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑣𝐿
2 ∙

1

𝑘2
 

ρ je objemová hmotnost [kg/m3] 

vL je rychlost impulzu [m/s] 

k je součinitel rozměrnosti prostředí [-] 

 Statický modul pružnosti 

Přepočtem pomocí součinitele κu získáme statický modul pružnosti Ec v MPa. 

Přepočet je proveden podle následujícího vztahu [31]: 

𝐸𝑐 = 𝜅𝑢 ∙ 𝐸𝑐𝑢 

κu je zmenšovací součinitel pro ultrazvuk, jeho hodnoty jsou uvedeny v Tab.10. 

Tab.10 Hodnoty zmenšovací součinitele κu pro ultrazvuk z normy ČSN 73 2011 [31]. 

  C8/10 C12/15 C16/20 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

κu 0,62 0,71 0,76 0,81 0,83 0,86 0,88 0,90 
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Pozn. Hodnoty zmenšovacího součinitele κu jsou podle normy ČSN 73 2011 v současnosti 
použitelné hlavně pro staré betony, pro použití v dnešní době byl proveden výzkum, kde bylo 
prokázáno, že hodnoty zmenšovacího součinitele κu závisí spíše na hodnotě modulu 
pružnosti než na pevnostní třídě [32]. 
 

 Přímý výpočet statického modulu pružnosti 

Statický modul pružnosti v tlaku se podle normy ČSN ISO 6784 zjišťuje z deformací, 

které nastává při známém zatížení. Vypočte se podle vzorce [32]: 

𝐸𝑐 =
𝛥𝜎

𝛥𝜀
=

𝜎𝑎 − 𝜎𝑏

𝛥𝜀
 

σa  je horní zatěžovací napětí [N/mm2] 

σb  je základní zatěžovací napětí [N/mm2] 

Δε  je průměrná změna poměrného přetvoření mezi horním a základním napětím                                                                                  

3.5.4 Stanovení pevnosti oceli v tahu 
 
Zkouška spočívá v deformaci zkušebního tělesa tahovým zatížením do rozlomení a 

stanoví se mechanické vlastnosti oceli. Vyhodnocení se provede podle normy ČSN EN ISO 

6892-1. Výpočet pevnosti v tahu se provede podle vzorce [33]: 

𝑅𝑚 =
𝐹𝑚

𝑆𝑜
 

Fm  je maximální síla pevnosti [kN] 

So  je průřezová plocha [mm2] 

Poměrné prodloužení ε se provede podle vzorce [33]: 

𝜀 =
𝛥𝐿

𝐿0
=

𝐿 − 𝐿0

𝐿0
 

 Stanovení tažnosti 
 

Stanovení tažnosti je trvalá deformace měrné délky vyjádřené v procentech 

původní měřené délky. Zjišťuje se v místě přetržení. Změnu délky porovnáme s původní 

měřenou délkou. Tažnost se vypočte ze vzorce [33]: 

𝐴 =
𝐿𝑢 − 𝐿0

𝐿0
∙ 100 
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L0  je počáteční měřená délka 

Lu  je délka po protažení 

 

 Stanovení kontrakce 
 
Kontrakce je maximální změna příčného průřezu po přetržení zkušební tyče a 

srovnává se s původní hodnotou příčného průřezu. Kontrakci vypočteme podle vztahu [33]: 

𝑍 =
𝑆0 − 𝑆𝑢

𝑆0
∙ 100 

S0  je původní plocha příčného průřezu před zkouškou 

Su  je nejmenší plocha příčného průřezu po zatěžovací zkoušce 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

4.1 Úvod 
 

Cílem praktické části je vyhodnocení laboratorních zkoušek ze vzorků odebraných 

při průzkumu objektu. Objekt bývalé textilní továrny Vlněna byl vybrán z důvodu demolice 

celého areálu, postup demolice je zobrazen na Obr.23. Již při provádění demolice objektu 

byly odebrány vzorky z budovy, která se nachází na Obr.23 vpravo od Bochnerova paláce. 

Zkoumána byla část sloupů a stropní desky ve skladištní hale bývalé textilní továrny Vlněna 

v Brně. Část odebraných vzorků byla zaolejována a část nezaolejována. Zaolejování bylo 

způsobeno druhem provozu v hale. Byly mezi sebou porovnány tyto dva druhy odebraných 

vzorků. Také byla na místě odebrána použitá nosná výztuž, která byla vyzkoušena a 

porovnána s výztuží používanou v dnešní době.  

Obr.23 Demolice textilní továrny Vlněna, v dáli lze vidět Bochnerův palác, který jako jediný 
nebyl zdemolován. 

 

4.2 Historie Vlněny 
 

Vznik textilní továrny Vlněna se datuje do 80. let 19. století. Podnikatelé Brüder a 

Stiasni zakoupili budovy, které se nacházejí v tomto objektu. V roce 1881 koupil konzul Paul 

Neumark z Leedsu sousedící staré továrny, které postupně zrekonstruoval a doplnil 

poschoďovými železobetonovými halami. Na rozdíl od sousední továrny se rozhodl vyrábět 

levné zboží a vyráběl polovlněné tkaniny.    
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V období 1. světové války zasáhla továrny velká krize a k oživení dochází až v roce 

1924. Oba podnikatelé si nekonkurovali a jejich podniky vydržely až do druhé světové války, 

kdy jejich továrny přebrali němečtí okupanti.  

Obr.24 Dobová fotografie strojů v továrně Vlněna, vlevo část přádelny, vpravo soukací stroj 
[35]. 

Obr.25 Snímek 3. nadzemního podlaží, které bylo později přistavěno, tato hala sloužila jako 
skladiště. 
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V roce 1946 byly vytvořeny Moravskoslezské vlnařské závody, národní podnik, který 

sjednotil 14 velkých závodů. Dne 3. 10. 1949 došlo k reorganizaci průmyslu a v Brně se 

vytvořily 3 samostatné textilní podniky: Mosilana, Vlněna a Vlnap, které převzaly všechny 

malé závody a v roce 1950 zaměstnávaly celkem 7 242 osob. V Brně vznikl závod sloučením 

sousedících továren Brüder Stiasni a Paul Neumark.  

 Objekt byl k textilní výrobě využíván až do roku 2008, kdy byla odstavena poslední 

linka menší soukromé firmy Vlnako, jež pokračovala v tradiční vlnařské výrobě. 

Zkoumaná část továrny pochází z poloviny 19. století, později byla pomocí 

železobetonových konstrukcí upravena a bylo přistavěno 3. nadzemní podlaží [34].                                                                                                                                                                                                       

 

4.3 Zkoušky provedené na místě 
 

4.3.1 Určení krytí a polohy výztuže ve sloupu 
 

Krytí a poloha výztuže se určovala na 8mi hraném sloupu. Ke stanovení byl použit 

elektromagnetický indikátor výztuže Profometr PM-630 a také georadar Hilti PS 1000. Ten, 

ale byl při tomto měření nepoužitelný z důvodu geometrie sloupu. Profometrem byla 

zjištěna nosná výztuž průměru 14 mm a byla zaznačena přibližná poloha třmínků. Ty měly 

být ovíjeny kolem sloupu. Abychom si toto měření ověřili, byla provedena sekaná sonda a 

mohly být změřeny skutečné průměry výztuží. Nosná výztuž byla změřena průměru 12,3 

mm a třmínky průměru 5,4 mm. Předpoklad o ovíjených třmíncích byl potvrzen. Bylo 

zjištěno 8 prutů nosné výztuže ve vzdálenosti přibližně 155 mm od sebe. Nejmenší krytí 

nosné výztuže bylo 23 mm. Třmínky byly zjištěny přibližně po 110 mm od sebe a nejmenší 

krytí bylo 13 mm. Třmínky byly zjišťovány do výšky 2 metrů od podlahy. 
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Obr.26 Vlevo určování polohy a krytí výztuže na sloupu, vpravo sekaná sonda sloupu pro 
ověření měření. 

Obr.27 Krytí a vzdálenost hlavní nosné výztuže. 

Obr.28 Krytí a vzdálenost třmínků. 
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4.3.2 Ultrazvukové měření na sloupu 
 

Měření bylo provedeno na 8mi hraném sloupu s omítkou i bez omítky. Měření bylo 

problematické z důvodu ne zcela protilehlých stěn sloupu. Při měření s omítkou i bez se 

podařilo zjistit hodnoty do výšky 1,75 m nad podlahou. Při měření s omítkou bylo 

provedeno jedno měření v každé úrovni. Důvodem byl obtížnější průchod impulsu přes 

omítku. Protilehlé strany sloupu s omítkou byly ve vzdálenosti 369 mm a bez omítky ve 

vzdálenosti 348 mm. Z toho lze usoudit, že omítka sloupu byla tlustá zhruba 20 mm. 

Obr.29 Sloup, na kterém bylo provedeno měření, vlevo s omítkou, uprostřed bez omítky, 
vpravo průběh měření. 
 
Tab.11 Naměřené hodnoty ultrazvukového měření na místě s omítkou. 

S omítkou Vzdálenost 
Rychlost 

ultrazvuku vL 

Označení [m] [m/s] 

1 0,000 - 

2 0,250 - 

3 0,500 2823 

4 0,750 2954 

5 1,000 2655 

6 1,250 2795 

7 1,500 2705 

8 1,750 2727 

Průměr Σ 2780 

Sm. odchylka sx 106 
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Tab.12 Naměřené hodnoty ultrazvukového měření na místě bez omítky. 

S omítkou Vzdálenost Rychlost ultrazvuku vL 

Označení [m] [m/s] 

Zkušební místo   A B 

1 0,000 2903 3183 

2 0,250 3013 3000 

3 0,500 3191 3106 

4 0,750 3194 3353 

5 1,000 3163 2666 

6 1,250 3050 2995 

7 1,500 2794 2959 

8 1,750 2654 3079 

Průměr Σ 3020 

Sm. odchylka sx 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.30 Graf rychlosti šíření ultrazvukového měření na sloupu 

Cílem tohoto měření bylo zjistit, zda je možné použít ultrazvukové měření na místě 

u sloupu pokrytého omítkou. Průměr měření na sloupu s omítkou byl 2780 m/s. Do 

výsledku nejsou zahrnuty hodnoty s označením 1 a 2, jelikož impuls neprošel sloupem. 
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Pokud bychom to porovnali s výsledky měření na sloupu bez omítky, lze získat průměrnou 

hodnotu 3020 m/s. Rozdíl mezi těmito měřeními je 8 %. Lze tedy říci, že je pro přibližné 

hodnoty možné použít i měření s omítkou. Tento předpoklad záleží na přídržnosti omítky 

ke sloupu. Rychlosti ultrazvukového měření bez omítky jsou zobrazeny na Obr.30. Při tomto 

vyhodnocení se ukázalo, že u dolní části sloupu je kvalita betonu lepší než v horní části. 

Tento jev souvisí s hutněním betonu a možným výskytem poruch od přetížení. Již zmíněny 

problém byl popsán v práci [36]. 

4.3.3 Zkouška fenolftaleinem 
 

Zkouška fenolftaleinem byla provedena na vzorku odebraném ze stropní 

konstrukce. Zkoušely se dva vzorky. Jeden průměru 75 mm a druhý průměru 50 mm. U 

obou byla na jedné straně zjištěna zkarbonatělá vrstva. Jednalo se o vzorky odebrané ze 

zaolejované části stropu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.31 Test karbonatace na odebraných jádrových vývrtech ze stropní konstrukce. 
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4.4 Laboratorní zkoušky odebraných vzorků 
 

4.4.1 Odběr vzorků 
 

Laboratorní zkoušky probíhaly na 24 odebraných jádrových vývrtech 

z diagnostikovaného místa. Z nichž 9 vzorků bylo přibližně průměru 75 mm a 15 vzorků 

průměru 50 mm. Vzorky byly po začištění změřeny a zváženy. Dále bylo provedeno měření 

ultrazvukovou impulzní metodou, na některých vzorcích byl změřen statický modul 

pružnosti, a nakonec byly vzorky rozdrceny ve zkušebním lisu. Byla také provedena tahová 

zkouška odebrané výztuže a porovnání s výztužemi používanými v současné době. Na 

Obr.33 je zobrazeno místo odběru vzorků ze stropní konstrukce. Vývrty byly odebrány 

z totožného místa, aby bylo možné porovnat výsledky mezi sebou. Cílem byla eliminace 

možného odběru vzorku z jiné várky betonu. 

 

 

 

 

 

 

Obr.32 Zaolejovaná část stropu, z tohoto místa byl proveden odběr vzorků. 
 

 

 

 

 

 

Obr.33 Místo odběru vzorku ze stropní konstrukce 
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4.4.2 Přehled jádrových vývrtů 

 
Vývrty jsou délky kolem 58 mm u průměru 50 mm, délky kolem 74 a 154 mm u 

průměru 75 mm. Většina vzorků je málo pórovitá, obvyklá velikost pórů je do 4 mm. 

Maximální velikost kameniva byla 55 mm. Část vzorků je zaolejovaná a část nezaolejovaná. 

Popis jednotlivých vývrtů je proveden v následujících obrázcích a tabulkách. 

Obr.34 Zaolejované vzorky průměru 50 mm, popis proveden v Tab.13. 

Tab.13 Popis zaolejovaných vzorků průměru 50 mm. 

Číslo 
vzorku 

Max. 
velikost 

kameniva 

Rozmístění 
kameniva 

Míra 
pórovitosti 

Velikost 
pórů 

Zaolej./nezaolej. 
S výztuží/ bez 

výztuže 

1–3 22 mm 
část. 

nerovnom. 
mírná 5 mm zaolej. bez výztuže 

1–4 23 mm rovnom. mírná 
2,ojed. 
16 mm 

zaolej. bez výztuže 

1–5 42 mm 
část. 

nerovnom. 
mírná 7 mm zaolej. 

8 mm kolmo 
na osu 

1–6 24 mm nerovnom. bez pórů 1 mm zaolej. bez výztuže 

1–7 18 mm nerovnom. mírná 3 mm zaolej. bez výztuže 

1–8 18 mm rovnom. mírná 3 mm zaolej. bez výztuže 

1–9 22 mm rovnom. mírná 3 mm zaolej. bez výztuže 
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Obr.35 Nezaolejované vzorky průměru 50 mm, popis proveden v Tab.14. 

Tab.14 Popis nezaolejovaných vzorků průměru 50 mm. 

Číslo 
vzorku 

Max. 
velikost 

kameniva 

Rozmístění 
kameniva 

Míra 
pórovitosti 

Velikost 
pórů 

Zaolej./nezaolej. 
S výztuží/ bez 

výztuže 

2–3 42 mm nerovnom. bez pórů 1 mm nezaolej. bez výztuže 

2–4 27 mm rovnom. bez pórů 1 mm nezaolej. 
6 mm kolmo 

na osu 

2–5 46 mm nerovnom. mírná 4 mm nezaolej. bez výztuže 

2–6 36 mm nerovnom. mírná 2 mm nezaolej. 
5 mm kolmo 

na osu 

2–7 36 mm rovnom. bez pórů 1 mm nezaolej. bez výztuže 

2–8 21 mm rovnom. mírná 2 mm nezaolej. 
6 mm kolmo 

na osu 

2–9 44 mm rovnom. střední 4 mm nezaolej. bez výztuže 

2–10 22 mm rovnom. střední 4 mm nezaolej. bez výztuže 
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Obr.36 Zaolejované i nezaolejované vzorky průměru 75 mm, popis proveden v Tab.15. 

Tab.15 Popis nezaolejovaných vzorků průměru 75 mm. 

Číslo 
vzorku 

Max. 
velikost 

kameniva 

Rozmístění 
kameniva 

Míra 
pórovitosti 

Velikost 
pórů 

Zaolej./nezaolej. 
S výztuží/ bez 

výztuže 

1–2A 20 mm rovnom. střední 5 mm zaolej. bez výztuže 

1–2B 24 mm rovnom. mírná 2 mm nezaolej. bez výztuže 

2–1A 36 mm nerovnom. střední 
5,ojed. 
11 mm 

nezaolej. bez výztuže 
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Obr.37 Zaolejované i nezaolejované vzorky stropní desky i sloupu (S) průměru 75 mm, popis 
proveden v Tab.16. 
 

Tab.16 Popis zaolejovaných i nezaolejovaných vzorků průměru 75 mm. 

Číslo 
vzorku 

Max. 
velikost 

kameniva 

Rozmístění 
kameniva 

Míra 
pórovitosti 

Velikost 
pórů 

Zaolej./nezaolej. 
S výztuží/ bez 

výztuže 

1–1A 40 mm rovnom. střední 4 mm zaolej. 
8 mm 2ks 

kolmo na osu 

1–1B 42 mm 
část. 

nerovnom. 
mírná 3 mm zaolej. 

8 mm šikmo k 
ose 

2–1B 55 mm nerovnom. střední 
4,ojed. 9 

mm 
nezaolej. bez výztuže 

2–2 48 mm rovnom. střední 5 mm nezaolej. bez výztuže 

S3 42 mm rovnom. mírná 1 mm  nezaolej. bez výztuže 

S5,5 41 mm rovnom. mírná 2 mm nezaolej. bez výztuže 
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4.4.3 Základní charakteristiky zkušebních těles 

 
Zhotovená zkušební tělesa byla změřena posuvným digitálním měřítkem a 

hmotnost byla zvážena digitální váhou. Objemová hmotnost byla stanovena z hodnot 

uvedených v Tab.17. Jedná se o objemovou hmotnost Dr ve stavu přirozeně vlhkém. 

Tab.17 Základní charakteristiky zkušebních těles ve stavu přirozeně vlhkém. 

 

Označení tělesa 

Průměr Výška Hmotnost Objemová hmotnost 
Poznámka 

d h mr přirozená Dr 

[mm] [mm] [g] [kg/m3]   

1–3 49,7 58,2 254,0 2250 zaolejován 

1–4 49,9 58,3 253,8 2230 zaolejován 

1–5 50,1 57,9 266,2 2330 zaolejován 

1–6 50,2 57,8 261,4 2280 zaolejován 

1–7 50,4 58,2 250,4 2160 zaolejován 

1–8 50,2 58,3 255,3 2210 zaolejován 

1–9 50,3 58,7 256,4 2200 zaolejován 

Průměr – – – 2240 – 

1–2A 73,9 76,8 737,8 2240 zaolejován 

Průměr – – – 2240 – 

1–1A 73,7 150,0 1457,5 2280 zaolejován 

1–1B 73,6 146,4 1429,9 2300 zaolejován 

Průměr – – – 2290 – 

2–3 50,3 58,4 246,4 2120 nezaolejován 

2–4 50,5 57,6 250,4 2170 nezaolejován 

2–5 50,2 58,7 247,0 2130 nezaolejován 

2–6 50,2 58,2 259,4 2250 nezaolejován 

2–7 50,3 58,3 245,3 2120 nezaolejován 

2–8 50,1 57,6 252,0 2220 nezaolejován 

2–9 50,3 58,0 255,8 2220 nezaolejován 

2–10 50,2 56,5 244,5 2190 nezaolejován 

Průměr – – – 2180 – 

1-2B 73,9 76,8 718,6 2180 nezaolejován 

2–1A 74,0 76,1 702,3 2150 nezaolejován 

Průměr – – – 2170 – 

2–1B 74,0 155,1 1426,2 2140 nezaolejován 

2–2 74,0 154,4 1404,4 2110 nezaolejován 

Průměr – – – 2130   

S3 74,0 153,5 1402,8 2120 nezaolejován 

S5,5 74,0 153,3 1378,6 2090 nezaolejován 

Průměr – – – 2110 – 
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Z výše uvedené tabulky lze zjistit, že u zaolejovaných vzorků průměru přibližně 50 

mm je průměrná objemová hmotnost vzorku 2240 kg/m3. U nezaolejovaných vzorků 

průměru 50 mm je průměrná objemová hmotnost 2180 kg/m3. Jednalo se o vzorky ze 

stropní desky. Průměrná objemová hmotnost u zaolejovaných vzorků průměru přibližně 75 

mm a délky přibližně 150 mm je 2290 kg/m3. U nezaolejovaných vzorků je to 2130 kg/m3. 

Taktéž se jednalo o vzorky stropní desky. U vzorků odebraných ze sloupu, které mají průměr 

přibližně 75 mm a délky přibližně 153 mm je objemová hmotnost 2110 kg/m3. Z výsledků 

lze tedy říci, že zaolejované vzorky mají větší objemovou hmotnost než vzorky 

nezaolejované. 

4.4.4 Vyhodnocení ultrazvukového měření 

 
V Tab.18 jsou zaznamenány naměřené hodnoty dob průchodu impulzů 

ultrazvukových vln. Jsou zde vypočteny také rychlosti šíření ultrazvuku, dynamický modul a 

odhad statického modulu pružnosti. 

Průměrná rychlost šíření ultrazvukových impulsů u zaolejovaných vzorků průměru 

50 mm je 3730 m/s. U nezaolejovaných vzorků stejného průměru je to 3630 m/s. U 

zaolejovaných vzorků průměru 75 mm byla zjištěna rychlost 3840 m/s. U nezaolejovaných 

vzorků stejného průměru 3480 m/s. Obecně lze říci, že rychlost šíření ultrazvukových 

impulsů nad 4000 m/s značí beton dobré kvality. Tudíž podle námi změřené rychlosti šíření 

lze usoudit, že beton bude špatné kvality. Můžeme usoudit, že u zaolejovaných vzorků byla 

naměřena větší rychlost šíření než u vzorků nezaolejovaných. Odhad statického modulu u 

zaolejovaných vzorků průměru 50 mm je 17,4 GPa a u nezaolejovaných 18,4 GPa. Lze tedy 

konstatovat, že odhad statického modulu je u obou druhů prakticky totožný, ale rychlost 

ultrazvuku je mírně větší u zaolejovaných vzorků. 
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Tab.18 Vyhodnocení ultrazvukového měření na zkušebních tělesech ve stavu přirozeně 
vlhkém. 

Označ.  
tělesa 

Doba průchodu impulsů UZ 
vln Tuz 

Rychlost 
ultrazvuku 

vL 

Dynamický 
modul Ecu 

Statický modul 
Ec –odhad 

Poznámka 

[μs] [m/s] [GPa] [GPa]   

1 2 3 Průměr         

1–3 16,4 15,9 16,1 16,1 3610 26,3 16,3 zaolejován 

1–4 15,4 15,6 15,4 15,5 3770 28,5 17,6 zaolejován 

1–5 17,0 18,2 17,3 17,5 3310 23,0 14,2 zaolejován 

1–6 13,5 13,6 13,9 13,7 4230 36,8 22,8 zaolejován 

1–7 16,3 16,9 16,7 16,6 3500 23,8 14,7 zaolejován 

1–8 15,2 15,1 15,0 15,1 3860 29,7 18,4 zaolejován 

1–9 15,4 15,4 15,6 15,5 3800 28,5 17,7 zaolejován 

Průměr – – – 15,7 3730 28,1 17,4 – 

1–2A 20,2 20,1 20,2 20,2 3810 29,2 18,1 zaolejován 

Průměr – – – 20,2 3810 29,2 18,1 – 

1–1A 39,6 40,0 40,9 40,2 3730 28,6 17,7 zaolejován 

1–1B 37,2 37,1 37,0 37,1 3950 32,2 19,9 zaolejován 

Průměr – – – 38,6 3840 30,4 18,8 – 

2–3 16,4 16,3 16,3 16,3 3580 24,4 17,3 nezaolejován 

2–4 14,9 14,9 15,0 14,9 3860 29,1 20,6 nezaolejován 

2–5 16,4 16,4 16,7 16,5 3560 24,2 17,2 nezaolejován 

2–6 15,8 15,5 15,5 15,6 3730 28,2 20,0 nezaolejován 

2–7 15,8 15,4 15,3 15,5 3760 27,0 19,1 nezaolejován 

2–8 15,5 15,5 15,5 15,5 3720 27,6 19,6 nezaolejován 

2–9 17,8 17,5 17,6 17,6 3290 21,6 15,3 nezaolejován 

2–10 16,0 15,8 16,0 15,9 3550 24,7 17,6 nezaolejován 

Průměr – – – 16,0 3630 25,9 18,4 – 

1-2B 21,2 20,3 20,5 20,7 3720 27,1 19,2 nezaolejován 

2–1A 21,8 21,3 21,0 21,4 3560 24,5 17,4 nezaolejován 

Průměr – – – 21,0 3640 25,8 18,3 – 

2–1B 42,3 41,3 41,2 41,6 3730 26,7 19,0 nezaolejován 

2–2 48,3 47,7 47,7 47,9 3220 19,8 14,0 nezaolejován 

Průměr – – – 44,8 3480 23,3 16,5 – 

S3 51,3 51,2 51,0 51,2 3000 17,2 10,7 nezaolejován 

S5,5 51,0 50,4 49,9 50,4 3040 17,4 10,8 nezaolejován 

Průměr – – – 50,8 3020 17,3 10,7 – 
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4.4.5 Skutečně naměřený statický modul 

 
U 6 vzorků byl změřen skutečný statický modul betonu a bylo provedeno porovnání 

s odhadem statického modulu. Bylo také provedeno porovnání skutečně zjištěných hodnot 

součinitele κu s hodnotami, které byly pro odhad použity z Tab.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.38 Vzorek upnutý v lisu pro stanovení statického modulu. 
 

Tab.19 Porovnání skutečně naměřeného statického modulu a jeho odhadu. 

Označení 
tělesa 

Dynamický 
modul 

pružnosti Ecu 

Statický modul 
pružnosti Ec 

Statický modul 
pružnosti Ec–

odhad 
κu κu–skutečné 

[GPa] [GPa] [GPa]     

1–1A 28,6 16,9 17,7 0,62 0,59 

1–1B 32,2 19,3 19,9 0,62 0,60 

2–1B 26,7 19,6 19,0 0,71 0,73 

2–2 19,8 13,8 14,0 0,71 0,70 

S3 17,2 13,1 10,7 0,62 0,76 

S5,5 17,4 10,1 10,8 0,62 0,58 

 
Z výsledku lze usoudit, že námi skutečně zjištěny zmenšovací součinitel κu,, který se 

pohyboval mezi 0,58–0,76, velmi dobře odpovídá normovému zmenšovacímu součiniteli 

z Tab.10. Potvrdilo se tak, že pro starší typy betonu lze použít přepočet dle ČSN 73 2011. 

Menší rozdíl byl zjištěn u vzorku sloupů. Tato nepřesnost je způsobena malým počtem 
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odebraných vzorků. Skutečně naměřený statický modul se u vzorků ze stropní konstrukce 

pohyboval mezi 13,8–19,6 GPa a vzorků sloupu mezi 10,1–13,1 GPa. 

4.4.6 Pevnost betonu v tlaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.39 Rozdrcení zkušebního vzorku v lisu k získání síly pro vyhodnocení pevnosti v tlaku. 

Jako poslední byla zkušební tělesa rozdrcena ve zkušebním lisu. Toto měření slouží 

ke stanovení pevnosti betonu v tlaku a určení třídy betonu. Protože nebylo měření 

prováděno na zkušebních tělesech základních rozměrů, pevnost byla přepočítána dle zásad 

uvedených v normě ČSN EN 12390-3. Hodnoty použité při vyhodnocení jsou obsaženy 

v Tab.20. 

Z maximální síly při rozdrcení F a skutečné plochy zkušebního tělesa byla vypočtena 

válcová pevnost fc,cyl. Opravný součinitel štíhlosti κc,cyl  byl spočten dle vztahu uvedeného 

v normě ČSN EN 12390-3 Z1. Opravný součinitel κc,cube  pro převod válcové pevnosti na 

krychelnou byl použit 0,91 pro průměr 50 mm a pro průměr 75 mm byla provedena 

interpolace mezi hodnotami 50 a 100 mm. Průměrná krychelná pevnost na zaolejovaných 

vzorcích průměru 50 mm byla 19,6 MPa. Nezaolejované vzorky stejného průměru měly 

pevnost 21,8 MPa. Průměrná krychelná hodnota u zaolejovaných vzorků průměru 75 mm 

a délky 150 mm byla 22,7 MPa. Nezaolejované vzorky stejného průměru a délky dosahovaly 

průměrné pevnosti 27,6 MPa. Průměrná krychelná pevnost na vzorcích sloupu S3 a S5,5 

byla 16,1 MPa. Tuto hodnotu lze brát jako zcela orientační, z důvodu nedostatečného 

množství odebraných vzorků. Lze říci, že nezaolejované vzorky vykazovaly větší pevnost 
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v tlaku než vzorky zaolejované. Průměrná krychelná pevnost všech (bez sloupu) 

nezaolejovaných vzorků byla 23,7 MPa, zaolejovaných 21,4 MPa a sloupu 16,1 MPa. 

 

Tab.20 Pevnost betonu v tlaku. 

Označ. 
tělesa 

Max. 
síla F 

Štíhlost     
λ 

Koef. 
štíhlosti 

κc,cyl 

Koef. 
průměru 

κc,cube 

Pevnost 
fc,cyl 

Koef. 
krychelný 

κcyl,cube 

Pevnost 
fc,cube 

Poznámka 

[kN]       [MPa]   [MPa]   

1–3 33,2 1,17 0,89 0,91 13,9 1,252 17,4 zaolejován 

1–4 53,3 1,17 0,89 0,91 22,2 1,250 27,7 zaolejován 

1–5 43,7 1,16 0,89 0,91 18,0 1,252 22,5 zaolejován 

1–6 40,0 1,15 0,89 0,91 16,4 1,252 20,5 zaolejován 

1–7 29,5 1,15 0,89 0,91 12,0 1,252 15,0 zaolejován 

1–8 39,8 1,16 0,89 0,91 16,3 1,252 20,4 zaolejován 

1–9 26,7 1,17 0,89 0,91 10,9 1,252 13,7 zaolejován 

Průměr – – – – – – 19,6 – 

1–2A 132,5 1,04 0,86 0,93 24,8 1,249 31,0 zaolejován 

Průměr – – – – – – 31,0 – 

1–1A 84,4 2,04 1,0 0,93 18,5 1,251 23,1 zaolejován 

1–1B 81,8 1,99 1,0 0,93 17,9 1,251 22,3 zaolejován 

Průměr – – – – – – 22,7 – 

2–3 47,8 1,16 0,89 0,91 19,5 1,251 24,4 nezaolejován 

2–4 46,0 1,14 0,89 0,91 18,6 1,251 23,2 nezaolejován 

2–5 31,5 1,17 0,89 0,91 12,9 1,252 16,2 nezaolejován 

2–6 53,4 1,16 0,89 0,91 21,9 1,250 27,4 nezaolejován 

2–7 38,3 1,16 0,89 0,91 15,6 1,252 19,6 nezaolejován 

2–8 46,5 1,15 0,89 0,91 19,1 1,251 23,9 nezaolejován 

2–9 32,3 1,15 0,89 0,91 13,2 1,252 16,5 nezaolejován 

2–10 45,2 1,13 0,88 0,91 18,4 1,251 23,0 nezaolejován 

Průměr – – – – – – 21,8 – 

1-2B 125,0 1,04 0,86 0,93 23,4 1,250 29,2 nezaolejován 

2–1A 112,2 1,03 0,86 0,93 20,9 1,251 26,1 nezaolejován 

Průměr – – – – – – 27,7 – 

2–1B 109,9 2,10 1,0 0,93 24,0 1,249 29,9 nezaolejován 

2–2 92,3 2,09 1,0 0,93 20,1 1,251 25,2 nezaolejován 

Průměr – – – – – – 27,6 – 

S3 57,0 2,07 1,0 0,93 12,4 1,252 15,5 nezaolejován 

S5,5 61,0 2,07 1,0 0,93 13,3 1,252 16,6 nezaolejován 

Průměr – – – – – – 16,1 – 

 

 



59 
 

4.4.7 Stanovení pevnostní třídy betonu 

 

 Stanovení pevnostní třídy betonu dle ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038 

Tab.21 Vyhodnocení charakteristické pevnosti betonu v tlaku všech nezaolejovaných vzorků 
dle ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038. 

Počet vzorků n 12 

Průměr mx  [MPa] 23,7 

Směrodatná odchylka sx [MPa] 4,25 

Variační součinitel Vx [MPa] 0,18 

Koef. kn pro Vx– známý 1,71   

Koef. kn pro Vx– neznámý   1,89 

Charakteristická hodnota Xk [MPa] 16,45 15,68 

ČSN 1090 1931–1956 e 

Pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206 C12/15 

 
Tab.22 Vyhodnocení charakteristické pevnosti betonu v tlaku všech zaolejovaných vzorků 
dle ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038. 

Počet vzorků n 10 

Průměr mx  [MPa] 21,4 

Směrodatná odchylka sx [MPa] 5,04 

Variační součinitel Vx [MPa] 0,24 

Koef. kn pro Vx– známý 1,72   

Koef. kn pro Vx– neznámý   1,92 

Charakteristická hodnota Xk [MPa] 12,70 11,69 

ČSN 1090 1931–1956 d 

Pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206 C8/10 

Tab.23 Vyhodnocení charakteristické pevnosti betonu v tlaku vzorků sloupu dle ČSN ISO 
13822 a ČSN 73 0038. 

 

 

 

 

 

Počet vzorků n 2 

Průměr mx  [MPa] 16,1 

Směrodatná odchylka sx [MPa] 0,54 

Variační součinitel Vx [MPa] 0,03 

Koef. kn pro Vx– známý 2,01   

Koef. kn pro Vx– neznámý   –  

Charakteristická hodnota Xk [MPa] 14,99 –  

ČSN 1090 1931–1956 d 

Pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206 C8/10 
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Tab.24 Vyhodnocení charakteristické pevnosti betonu v tlaku nezaolejovaných vzorků 
průměru 50 mm dle ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038. 

Počet vzorků n 8 

Průměr mx  [MPa] 21,8 

Směrodatná odchylka sx [MPa] 3,71 

Variační součinitel Vx [MPa] 0,17 

Koef. kn pro Vx– známý 1,74   

Koef. kn pro Vx– neznámý   2,00 

Charakteristická hodnota Xk [MPa] 15,32 14,36 

ČSN 1090 1931–1956 d 

Pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206 C8/10 

Tab.25 Vyhodnocení charakteristické pevnosti betonu v tlaku zaolejovaných vzorků 
průměru 50 mm dle ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038. 

Počet vzorků n 7 

Průměr mx  [MPa] 19,6 

Směrodatná odchylka sx [MPa] 4,42 

Variační součinitel Vx [MPa] 0,23 

Koef. kn pro Vx– známý 1,76   

Koef. kn pro Vx– neznámý   2,09 

Charakteristická hodnota Xk [MPa] 11,84 10,38 

ČSN 1090 1931–1956 d 

Pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206 C8/10 

 

             Z předcházejících tabulek lze vyčíst, že pevnostní třída všech nezaolejovaných 

vzorků vyšla o jednu třídu lépe než u všech vzorků zaolejovaných a u vzorků ze sloupu. 

Pevnostní třída na vzorcích průměru 50 mm vyšla stejná u obou druhů. Pevnostní třída 

určená na vzorcích sloupu je ovlivněna počtem odebraných vzorků, a tudíž by se měla brát 

jako přibližná. Můžeme říci, že druh oleje používaný v námi zkoumaném objektu neměl 

výraznější vliv na kvalitu betonu. 
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 Stanovení pevnostní třídy betonu dle ČSN EN 13791 

Tab.26 Vyhodnocení charakteristické pevnosti betonu v tlaku všech nezaolejovaných 
vzorků dle ČSN EN 13791. 

Střední hodnota pevnosti fm(n),is  [MPa] 23,7 

Minimální hodnota pevnosti fis,nejmenší [MPa] 16,2 

Krajní mez pro 10 až 14 vzorků k 5,00 

Charakteristická pevnost fck,is=fm(n),is - k [MPa] 18,7 

Charakteristická pevnost fis,nejmenší + 4 [MPa] 20,2 

ČSN 1090 1931–1956 f 

Pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206 C16/20 

 
Tab.27 Vyhodnocení charakteristické pevnosti betonu v tlaku všech zaolejovaných vzorků 
dle ČSN EN 13791. 

Střední hodnota pevnosti fm(n),is  [MPa] 21,4 

Minimální hodnota pevnosti fis,nejmenší [MPa] 15,0 

Krajní mez pro 10 až 14 vzorků k 5,00 

Charakteristická pevnost fck,is=fm(n),is - k [MPa] 16,4 

Charakteristická pevnost fis,nejmenší + 4 [MPa] 19,0 

ČSN 1090 1931–1956 e 

Pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206 C12/15 

Tab.28 Vyhodnocení charakteristické pevnosti betonu v tlaku nezaolejovaných vzorků 
průměru 50 mm dle ČSN EN 13791. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střední hodnota pevnosti fm(n),is  [MPa] 21,8 

Minimální hodnota pevnosti fis,nejmenší [MPa] 16,2 

Krajní mez pro 7 až 9 vzorků k 6,00 

Charakteristická pevnost fck,is=fm(n),is - k [MPa] 15,8 

Charakteristická pevnost fis,nejmenší + 4 [MPa] 20,2 

ČSN 1090 1931–1956 e 

Pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206 C12/15 
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Tab.29 Vyhodnocení charakteristické pevnosti betonu v tlaku zaolejovaných vzorků 
průměru 50 mm dle ČSN EN 13791. 

Střední hodnota pevnosti fm(n),is  [MPa] 19,6 

Minimální hodnota pevnosti fis,nejmenší [MPa] 13,7 

Krajní mez pro 7 až 9 vzorků k 6,00 

Charakteristická pevnost fck,is=fm(n),is - k [MPa] 13,6 

Charakteristická pevnost fis,nejmenší + 4 [MPa] 17,7 

ČSN 1090 1931–1956 e 

Pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206 C12/15 

 
Podle postupu B z normy ČSN EN 13791 vyšla pevnostní třída betonu u všech 

nezaolejovaných vzorků C16/20, což je o jednu třídu lepší beton ve srovnání s normou 

ČSN ISO 13822. Totéž tvrzení platí u všech vzorků zaolejovaných v porovnání s normou 

ČSN ISO 13822, také u vzorků průměru 50 mm. Můžeme tedy říci, že norma ČSN ISO 

13822 jde při určování pevnosti betonu na třídu bezpečnou. Vzorky sloupu nebylo možné 

podle normy ČSN EN 13791 vyhodnotit pro nedostatečný počet vzorků. 

4.4.8 Porovnání pracovních diagramů oceli v tahu 

 

Tab.30 Charakteristiky zkušebních vzorků. 

Označení Průměr [mm] Délka [mm] Hmotnost [g] 

Cb1 23,8 560 1962,8 

Cb2 23,8 560 1955,6 

Cb3 23,8 560 1963,6 

R16 15,9 590 921,6 

V16 16,0 587 923,7 

R20 20,2 590 1477,3 

V20 19,8 589 1417,0 

 

Pozn. Označení R16, V16, V20 je označení dle dřívější normy. V současnosti by se jednalo o 
ocel B550 s různou úpravou povrchu. Číslo za písmenem u staršího označení značí průměr 
výztuže. Označení Cb značí ocel používanou jako betonářskou. 
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Celkem bylo vyzkoušeno 7 zkušebních vzorků. Vzorky Cb byly odebrány 

z diagnostikovaného místa. Tyto vzorky mají hladkou úpravu povrchu. Ostatní vzorky jsou 

výztuže používané v současné době. Všechny mají žebírkový povrch, ovšem s rozdílným 

provedením. Výztuže značené R mají žebírka na jedné straně sbíhající k sobě. Výztuže 

značené V mají žebírka šikmé, vzájemně rovnoběžné. Vzorek Cb2 byl vynechán 

z porovnávání z důvodu nesprávného počátečního nastavení parametrů. Vzorek R20 byl 

vynechán z důvodu nesprávného upnutí do lisu a následného prokluzu při samotné 

zkoušce.  

Obr.40 Vlevo úprava povrchu výztuží používaných dnes, vpravo v minulosti. 

 

Obr.41 Nahoře ocel používaná v dnešní době (R, V), dole ocel používaná v minulosti (Cb). 
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Obr.42 Pracovní diagramy oceli Cb3 odebrané z diagnostikovaného místa. 

 

Obr.43 Pracovní diagramy oceli Cb1 odebrané z diagnostikovaného místa. 

Na předchozím obrázku jsou zobrazeny pracovní diagramy oceli odebrané 

z diagnostikovaného místa. Mez pevnosti u těchto vzorků dosahuje přibližně 370 MPa. Mez 

kluzu nastává přibližně při 260 MPa. Z obrázků je patrné také výrazné přetvoření u obou 

vzorků. 
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Obr.44 Pracovní diagramy oceli R používané v dnešní době průměru 16 mm. 

 

Obr.45 Pracovní diagramy oceli V používané v dnešní době průměru 16 mm. 

 

Obr.46 Pracovní diagram oceli V používané v dnešní době průměru 20 mm. 
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. 

Obr.47 Porovnání diagramu ocelí V20 a Cb1. 

Na předchozích obrázcích jsou pracovní diagramy ocelí používaných v současné 

době jako betonářské. Byly vyzkoušeny profily 16 a 20 mm s různými povrchovými 

úpravami. V porovnání s ocelí Cb lze říci, že nové druhy výztuží dosahují větší pevnosti již 

při nižších průměrech. Rozdíl je také v přetvoření, které je u nových výztuží mnohem menší 

než u ocelí Cb. U nových druhů výztuží dosahuje mez pevnosti přibližně 640 MPa a mez 

kluzu zhruba 550 MPa. Vzájemné porovnání výztuží V20 a Cb1 je provedeno na Obr.47. 

4.4.9 Stanovení tažnosti 

 
Tažnost byla vypočtena dle vztahu uvedeného v normě ČSN EN ISO 6892-1. 

Tab.31 Porovnání tažnosti různých druhů výztuží. 

 

 

 

Pozn. Z porovnání byly vyloučeny neplatné pokusy. Ze vzorků Cb byl proveden aritmetický 
průměr. 

 
Z výsledků je patrné, že druhy výztuží používané v současnosti mají o více než 10 % 

menší tažnost než výztuže používané v minulosti. 

 

Označení Tažnost [%] 

Cb 34,2 

R16 22,0 

V16 23,0 

V20 20,7 
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4.4.10 Stanovení kontrakce průřezu 

 
Kontrakce průřezu byla určena dle vztahu uvedeného v normě ČSN EN ISO 6892-1. 

Obr.48 Vlevo porušení výztuže Cb, vpravo porušení výztuže typu V. 

Tab.32 Porovnání kontrakce průřezu různých druhů výztuží. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pozn. Z porovnání byly vyloučeny neplatné pokusy. Ze vzorků Cb byl proveden aritmetický 
průměr. 
  

Lze říci, že výztuže používané v současnosti mají menší kontrakce průřezu. Rozdíl je 

více než 10 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení Kontrakce [%] 

Cb 55,0 

R16 49,5 

V16 41,3 

V20 49,0 



68 
 

5 ZÁVĚR 
 

Tato bakalářská práce řešila problematiku hodnocení a zkoušení železobetonových 

konstrukcí z období 1. republiky kolem roku 1930. Jedná se o stavby postavené na základně 

jiných předpisů. Použitý materiál železobeton se uplatňuje i v dnešní době, ovšem tehdy 

měl zcela jiné vlastnosti. To platí pro obě nejvýznamnější složky, tedy pro beton i ocelovou 

výztuž. V průběhu času docházelo navíc k degradaci betonu a v tomto konkrétním případě 

i průsaku oleje.  

V teoretické části je vypracována rešerše pramenů týkajících se řešeného tématu. 

V praktické části byly provedeny zkoušky in-situ a odebrány vzorky pro laboratorní zkoušky 

betonu i výztuže z haly, která měla být v blízké době i se zbytkem areálu zbourána. Na 

tomto místě má vyrůst komplex kancelářských a bytových budov. Cílem zkoušek in-situ bylo 

ověřit možnosti použití elektromagnetického indikátoru pro lokalizaci výztuže, a zejména 

ultrazvukové metody pro orientační stanovení kvality betonu. Výsledky ukázaly, že je 

možné pro orientační měření použít ultrazvukové měření i přes omítku, tato skutečnost je 

však podmíněná dobrou přídržností omítky. Dále na základě ultrazvukového měření na 

odebraných vzorcích byly vyhodnoceny dynamické moduly pružnosti a z nich byl proveden 

přepočet na moduly statické. Po zkouškách statického modulu na tělesech se ukázalo, že 

hodnoty zmenšovacího součinitele κu z normy ČSN 73 2011 lze použít pro tyto staré betony. 

Dále byl zkoumán vliv nasycenosti betonu provozními kapalinami a oleji. Byl odebrán 

dostatečný počet zaolejovaných a nezaolejovaných vzorků vedle sebe tak, aby bylo možné 

tyto vzorky mezi sebou porovnat. Zkouškami nebyl prokázán výrazný vliv nasycenosti 

betonu olejem na jeho pevnostní charakteristiky. Zjištěná pevnostní třída u 

nezaolejovaných vzorků vycházela C8/10, při aplikaci normy ČSN EN 13790 C12/15.  

Pevnost betonu tak vychází na dolní hranici použitelnosti pro železobetonové konstrukce 

z hlediska Eurokódu 2. Zjištěna pevnostní třída betonu odpovídá pevnostní třídě 

navrhované v minulosti–třída e, d. Třída e, která odpovídá v současnosti pevnostní třídě 

C12/15 je z dnešního pohledu minimální pevnostní třídou použitelnou při návrhu 

železobetonových konstrukcí.  

Kromě odebraných vzorků betonu byly přímo z konstrukce odebrány vzorky 

výztuže. Jednalo se o vzorky výztuže kruhového průřezu s hladkou úpravou povrchu o 
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průměru 23,8 mm. Na těchto vzorcích byla provedena tahová zkouška za okolní teploty. 

Pro srovnání byla zkoušena také výztuž vyráběná v současnosti. Zkoušky potvrdily, že výztuž 

používaná v současnosti dosahuje vyšší meze kluzu, meze pevnosti, avšak má nižší tažnost 

a kontrakci.  
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