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STAVEBNÍ PRŮZKUM A HODNOCENÍ STAVU 
KONSTRUKCE 

Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu průmzslové haly o třech 

podlažích. Diplomová práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. 

V teoretické části je popsán společný postup hodnocení stavu existujících konstrukcí, metody, které se 

používají při diagnostice (výbrané  - podrobnější), výhody a nevýhody metod. 

V praktické části je proveden stavebně technický průzkum průmyslové haly, provedeno vyhodnocení 

pevnosti betonu a ověřění pritomností a typu výztuže. 

Na závěr práce  - posouzení objektů. 

 

Kličová slova 

Beton, stavební průzkum, vývrty, jádrové vrtání, sekané sondy, ultrazvuk, dynamický modul 

pružností, pevnost betonu v tlaku, poloha výztuže, statický posudek. 

 

BUILDING SURVEY AND EVALUATION THE STATE OF 

CONSTRUCTION 

Abstract 

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

storey industrial hall. The diploma thesis consists of two parts - theoretical and practical. 

In the theoretical part is described a common procedure for evaluation of the state of 

existing structures, methods used in diagnostics (selected ones - more detailed), advantages and 

disadvantages of methods. 

In the practical part is carried out construction and technical survey of the industrial hall, 

the concrete strength evaluation and verification of presence and type of reinforcement. 

At the end of the work - evaluation of objects. 

 

Keywords 

Concrete, building survey, boreholes, core bores, chopped probes, ultrasound, dynamic modulus of 

elasticity, compressive strength of concrete, position of reinforcement, static assessment. 
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ÚVOD 

 

Hodnocení stavebních konstrukcí zaujímá samostatný, vlastní sm r  v celém stavebnictví. 

Především díky velmi rychlému v deckému pokroku se rozvíjí nové a vylepšené vybavení a technologie, 

které umožňují v krátké dob  provád t kvalitní hodnocení a z používanim  nedestruktivních metod 

provádet kvalitativní posouzení stavu konstrukce. 

 

Poptávka po této oblast  stavbý  je velmi velká - od kontroly kvality výstavby až do posouzení 

stavu před rekonstrukcí nebo demolicí budovy v případ  jejího nevyhovujícího stavu. Nedestruktivní 

metody v kombinaci s semi-destruktivními metodami umožňují vytvořit statický obraz o stavu 

zkoumaného objektu. 

 

V první části práce (teoretické části) poskytuje přehled a algoritmus pro provád ní stavebního 

pr zkumu. Metody, které byly použity při diagnostice - popsané podrobn ji. 

 

V druhé části práce, vlastn , provádí se pr zkum a analýza pr myslové haly, stanoví se pevnost 

betonu, přítomnost, umíst ní a typ výztuže. 

 

Statický výpočet pro novou technologii a výsledek ("obrázek") pr zkumu pr myslové haly 

dokončí tuto práci s výsledky a hodnocením stavu a doporučením pro její další provoz. 
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CÍL PRÁCE 

Cílem práce bylo představit principy pr zkumu a diagnostiky existujících konstrukcí, popsat metody, 

kteri se použiváji při diagnostice. Na základ  požadavk  objednatele bylo taky cílem ov ření materiálových 

charakteristik betonu konstrukce, a ov ření dodržení vyztužení dle projektové dokumentace. 

Dále v práci se provádí zkouška objektu (pr myslové haly), zpracování a analýza shromážd ných 

materiál , jejich zpracování a testování a následné vyhodnocení tohoto celeho odjektu. 
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A TEORETICKÁ ČÁST 

1 HODNOCENÍ A POSUZOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH  

KONSTRUKCÍ 

 

Hodnocení existujících konstrukcí se mnohem líší od navrhování nových konstrukcí. Při hodnocení 

existujících konstrukcí se musí přihlížet ke zp sobu výstavby a následujícímu p sobení konstrukcí, b hem 

kterého mohlo dojít k řad  úprav, degradaci i nesprávnému používání. Obecn  je nutno vycházet ze skutečné 

prom nlivosti všech základních veličin popisujících zatížení, vlastnosti materiál  a geometrické veličiny. 

Hodnocení existujících konstrukcí proto vychází ze dvou základních zásad: 

- Využijí se všechny dostupné teoretické poznatky včetn  současn  platných norem, a předpis ; 

předchozí normy se využijí jen jako nezávazné podkladové dokumenty; 

 - Uvažují se skutečné hodnoty zatížení, materiálových vlastností a geometrických veličin; údaje 

uvedené v dostupné dokumentaci a výkresech se využijí jen jako informativní hodnoty. [6] 

D vody pro hodnocení a posuzování existujících konstrukcí jsou: 

o Očekávaná zm na v užívání 

o Požadované prodloužení životnosti 

o Ov ření spolehlivosti požadované úřady nebo vlastníkem 

o Degradace konstrukce v d sledku dlouhodobého p sobení zatížení 

o Poškození konstrukce od mimořádných zatížení, např. požárem, výbuchem. [1]  

Рostupy hodnocení existujících konstrukcí se zabývá norma ČSN ISO 13822 – Zásady navrhování 

konstrukcí -  Hodnocení existujících konstrukcí. [2]. Tato mezinárodní norma poskytuje obecné požadavky a 

postupy hodnocení existujících konstrukcí (budov, most , pr myslových staveb, atd.), které vycházejí ze 

zásad spolehlivosti konstrukcí a z následk  jejich porušení. Tato norma je založena na ISO 2394. Normu lze 

použít pro hodnocení každé existující stavební konstrukce, která byla p vodn  navržena, vypočtena a 

provedena na základ  přijatých inženýrských zásad. A také pro konstrukce provedené na základ  kvalitní 

řemeslné práce, dlouhodobých zkušeností a obecn  platných profesionálních postup . Tato mezinárodní 

norma je použitelná pro existující konstrukce z libovolného materiálu, i když m že být vyžadována 

specifická úprava podle druhu materiálu (beton, ocel, dřevo, zdivo, atd.).Tato mezinárodní norma poskytuje 

zásady pro stanovení zatížení a vliv  prostředí. Podrobn  se musí také uvážit mimořádná zatížení, jakými 

jsou požár nebo seizmické zatížení. 

ČSN ISO 13822 upozorňuje na d ležitou okolnost, že u existujících konstrukcí jsou zpravidla v tší 

rozdíly v úrovni spolehlivosti než u nov  navržených konstrukcí. Je to d sledek historického vývoje 
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ekonomických, sociálních i ekologických hledisek. V této souvislosti se proto upozorňuje na možnost 

diferenciace spolehlivosti v závislosti na podmínkách stavby a její zbytkové životnosti. [6] 

 

1.1 POSTUP HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ 
 

Postup hodnocení stavební konstrukce s ohledem na jeho stav se odvíjí od potřeb a požadavk  

objednavatele. Stanoví se účel hodnocení existující konstrukce na základ  vzájemné dohody 

s objednavatelem - s ohledem na její budoucí funkční zp sobilost. 

 Tento učel hodnocení vycházejí z n kolika funkčních úrovní: 

1) úroveň bezpečnosti – poskytuje uživatel m konstrukce odpovídající bezpečnost; 

2) úroveň trvale udržitelných funkčních vlastností – poskytuje nepřetržitou funkčnost pro 

speciální konstrukce; 

3) požadavky objednavatel  na speciální funkční vlastnosti. 

 

1.2 METODIKA PRŮZKUMU A HODNOCENÍ 
EXISTUJUCÍCH KONSTRUKCÍ 
 

Obecná metodika hodnocení konstrukcí podle ČSN ISO 13822. V norm  se zd razňuje, že pro 

hodnocení konstrukce je nejprve nezbytné stanovit účel hodnocení z hlediska požadavk  na její budoucí 

funkční zp sobilost. Hodnocení se skládá z takovych krok : 

1. Požadavky nebo potřeby hodnocení 

2. Je potřeba zjistit účel hodnocení 

3. Scénáře p sobení konstrukce 

4. Předb žné hodnocení: 

 Prov ření dokumentace a dalších údaj  

 Předb žná prohlidka 

 Předb žné ov ření 

 Rozhodnutí o okamžitých opatřeních 

 Doporučení pro podrobn  hodnocení 

5. Podrobné hodnocení: 

 Podrobné vyhledání a prov ření dokumentace 

 Podrobná prohlídka a zkoušky materiál  

 Stanovení zatížení 
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 Stanovení vlastností konstrukce 

 Rozbor konstrukce a ov ření 

6. Výsledky hodnocení: 

 zpráva 

 koncepční návrh konstrukčních opatření 

 řizení rizik 

 

7. Postup se opakuje ( v připad  potřeby). [1] 

 

1.2.1 Poţadavky nebo pot eby hodnocení 
Před zahájením vlastního hodnocení existujících konstrukcí musíme získat od objednatele vstupní informace. 

Z t chto vstupních informací stanovíme účel hodnocení existující konstrukce. 

 

1.2.2 Účel hodnocení 
Účelem hodnocení existující konstrukce m že být:  

- vyhodnotit možnost zm ny v užívání prostoru ( např. zm na stávajících prostor p dy na bytové 

prostory)  

- vyhodnotit spolehlivost existující konstrukce v případ  zm ny ve statických modelech konstrukcí ( 

např. nástavba dalších podlaží )  

- vyhodnotit spolehlivost konstrukce vzhledem k její degradaci (vady a poruchy konstrukce) 

- vyhodnotit spolehlivost konstrukce vzhledem k jejímu poškození od mimořádných zatížení 

 

1.2.3 Scéná e p sobení konstrukce 

Na základ  architektonického a konstrukčního návrhu určíme rozsah zm ny konstrukčních podmínek 

nebo rozsah zm ny zatížení. Zhodnotíme možné scénáře p sobení existujících konstrukcí se zahrnutím vlivu 

očekávaných zm n zatížení, zm n ve statických modelech existujících konstrukcí a zm n v tuhosti celého 

existujícího objektu. 

 

1.2.4 P edb ţné hodnocení 
Předb žné hodnocení se skládá z nasledujucích 5 částí: 

 

1. Prov ření dokumentace a dalších údaj  

V t to částí provádí prohlidku a hodnocení její úplnost jak z hlediska rozsahu, tak i z hlediska 

správnosti dokumentace. Dále se pokusíme zajistit veškeré dostupné údaje o existujících konstrukcí: 

 - historii stavebních úprav existujícího objektu a úprav existujících konstrukcí zejména oslabení 

existujících konstrukcí, snížení tuhosti objektu 

 - historii stavebních úprav sousedních objekt , pokud mají vliv na konstrukční stav vyšetřovaného 

objektu  
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- významné účinky prostředí na existující konstrukce jako jsou například mimořádná zatížení 

požárem, povodní atd. 

V dokumentaci vyhledáme veškeré údaje o navržených pevnostech použitých materiál , rozm rech 

konstrukcí, jejich návaznosti a o skladbách jednotlivých konstrukcí. 

 

2. Předb žná prohlidka 

Předb žnu prohlídku provádíme z d vodu ov ření skutečného stavu konstrukcí a zdokumentování 

rozsahu vad a poruch, kterí ma existující konstrukce. Prohlídka se provádí vizuáln  a dále pomocí 

jednoduchých zkušebních a m řících metod. 

Výsledkamy předb žné prohlídky jsou popis skutečného stavu existujících konstrukcí včetn  jejich 

rozm r , povrchových vlastnostech materiálu, statických modelech a kvalitní zatříd ní existujících 

konstrukcí podle jejich stavu a míry jejich poškození. 

 

3. Předb žné ov ření 

Předb žného ov ření je hodnocení spolehlivosti a bezpečnosti existujících konstrukcí vzhledem ke 

zdokumentovaným údaj m. Podle uvedené normy ISO m žeme při hodnocení vycházet z dřív jšího 

vyhovujícího chování vyšetřované existující konstrukce. Konstrukce navržené a provedené podle dříve 

platných norem lze považovat za spolehlivé pro všechny druhy zatížení krom  mimořádných zatížení za 

t chto podmínek:  

- prohlídka nezdokumentuje žádné hlavní nebo kritické poruchy a vady 

 - konstrukce má zdokumentované vyhovujícího chování v dostatečn  dlouhém časovém úseku 

 - nejsou očekávány zm ny zatížení vyšetřované existující konstrukce 

 - je zajišt n základní přenos zatížení a nap tí 

 

4. Rozhodnutí o okamžitých opatřeních 

Pokud z předb žné prohlídky nebo z předb žného ov ření vyplývá, že konstrukce je v nebezpečném – 

havarijním stavu, je nutné ihned rozhodnout o okamžitých opatřeních tak, aby bylo sníženo nebezpečí 

ohrožení veřejnosti. Toto rozhodnutí je nutné bezodkladn  oznámit objednateli. Objednatel je povinen 

opatření provést okamžit  bez zbytečné časové prodlevy. 

 

5. Doporučení pro podrobn  hodnocení 

Pomocí předb žného ov ření vyhodnotíme další možnosti postupu:  

a. není nutné provést podrobné hodnocení . Předb žné ov ření je dostačující pro hodnocení 

spolehlivosti existujících konstrukcí. Z předb žné prohlídky nebo z předb žného ov ření vyplývá, že 

konstrukce je v pr b hu požadované životnosti spolehlivá, není nutné provád t podrobné hodnocení a je 

možné přejít ke zpráv  o výsledcích. Na základ  předb žného hodnocení vypracujeme zprávu o výsledcích 

hodnocení včetn  posudku a rozhodnutí o postačující spolehlivosti existujících konstrukcí.  
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b.  je nutné provést podrobné hodnocení. Specifikujeme kritické části existujících konstrukcí, 

které je nutné vyhodnotit v dalších krocích – při podrobném hodnocení na základ  podrobné prohlídky 

existujících konstrukcí. [1] 

 

1.2.5 Podrobné hodnocení 
 

Podrobné hodnocení taky se skládá z nasledujucích 5 částí: 

 

1. Podrobné vyhledání a prov ření dokumentace 

Dokumentace která by se mn la byt prov řena: 

o Statický výpočet, specifikace, výkresy, podrobný popis zm n 

o Předpisy, normy použiti pro výstavbu konstrukce 

o roven podzemní vody, topografie v míst  stavby [1] 

 

2. Podrobná prohlídka a zkoušky materiál  

Tato prohlidka se provádí pomocí destruktivních i nedestruktivních zkušebních metod. Po skončení 

zkušebních metod mohou taky byt provád ny zat žovací zkoušky konstrukcí. 

V podrobn  prohlidce provadime: 

 m ření přetvoření existujících konstrukcí při provozním zatížení 

 stejne při zat žovacích zkouškách 

 odebrání vzork  pro zjišt ní materiálových charakteristik 

D ležitá v c - je třeba plán a postup zkoušek odsouhlasit s objednatelem a s certifikovanou zkušební 

organizací, která bude zkoušky provád t. Součástí podrobné prohlídky je dokumentace veškerých 

odebraných vzork  materiál  a zaznamenávání výsledk  všech provád ních zkoušek a m ření. 

 

3. Stanovení zatížení 

Jedná se o zatižení konstrukce vlivem prostředí. Teto zatižení se určí podle ČSN ISO 2394 – Obecné 

zásady spolehlivosti konstrukci. 

 

4. Stanovení vlastností konstrukce 

Podrobná prohlídka nebo podrobná analýza muže sloužit ke stanovení vlastností konstrukce. Jestli-že jsou 

nedostatečn  podrobná prohlidka a podrobná analýza – pro szanovení vlastností konstrukce se mohou 

použivat zkoušky. 

 

5. Rozbor konstrukce a ov ření 

Ov řování musí vycházet z koncepce mezních stav  a lze ho provád t metodou dílčích 

součinitel  nebo metodami teorie spolehlivosti. Podrobné ov ření je hodnocení spolehlivosti existujících 

konstrukcí vzhledem ke zdokumentovaným údaj m. Ekonomické a sociální hledisko připouští v tší rozdíly 
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ve spolehlivosti při hodnocení existujících konstrukcí a nov  navržených konstrukcí. Tyto rozdíly se do 

hodnocení zavedou pomocí sm rné úrovn  spolehlivosti. [1] 

 

1.2.6 Zpráva o výsledcích hodnocení 
 

Výsledky hodnocení existující konstrukce mají být jasn  popsány ve zpráv  o výsledcích hodnocení 

existující konstrukce. Záv ry hodnocení by m ly jasn  popsat stav existujících konstrukcí z hlediska 

spolehlivosti a bezpečnosti. V záv ru má být jasn  popsáno, které prvky jsou vyhovující a které 

nevyhovující. 

Zpráva o výsledcích hodnocení existující konstrukce slouží jako podklad pro rozhodnutí objednatele o 

dalších činnostech související s hodnocenou existující konstrukcí. 

 

1.2.7 Diagram hodnocení existujucích konstrukcí 
 

Postup hodnocení existujucích konstrukcí uvedený na Obr.1 
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2 DIAGNOSTIKA ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 

Podle podmínek výroby, montáže a provozu se každa konstrukce liší od jínych konstrukcí, a proto je 

také zvláštní účinek poškození na únosnost. Povaha vzniklých vad je vhodná pro typizaci a klasifikaci. 

Železobetonové konstrukce jsou charakterizovány následujícími typy defekt  (známky zničení): 

1. trhliny (normální, naklon né);  

2. nadm rné deformace; 

3. zničení betonu nebo loupání; 

4. vystavení výztuže, porušování přilnavosti výztuže k betonu; 

5. beton nízké kvality;  

6. betonová koroze;  

7. koroze výztuže, vložené části;  

8. zničení ochranných vrstev konstrukcí. [3] 

Při kontrole železobetonových konstrukcí určuji pevnost (třídu) betonu, hodnotu ochranné vrstvy 

betonu, jednotnost, spojitost betonu, stupeň a hloubku koroze, šířku trhlin. 

Je nutné rozlišovat trhliny zp sobené namáháním železobetonových konstrukcí b hem výroby, 

přepravy a montáže a trhliny zp sobené provozními zatíženími a vlivem prostředí. 

Trhliny, které se objevily v období před provozem, zahrnují:  

1. praskliny smršťování zp sobené rychlým vysycháním povrchové vrstvy betonu a snížení 

objemu, jakož i praskliny z nap n ní betonu;  

2. praskliny zp sobené nerovnom rným chlazením betonu;  

3. praskliny zp sobené vysokým hydratačním ohřevem při vytvrzování betonu v masivních 

konstrukcích; 

4.  technologické trhliny vznikající v prefabrikovaných betonových prvcích ve výrobním 

procesu, jejichž podíl na celkovém počtu defekt  v prefabrikovaných betonových konstrukcích dosahuje 

60%; 

5.  praskliny v prefabrikovaných železobetonových prvcích silového p vodu zp sobené 

nesprávným skladováním, dopravou a montážem. 

Trhliny, které se objevili b hem provozního období, lze rozd lit na následující typy:  

   trhliny zp sobené teplotními deformacemi zp sobenými porušením zařízení pro tepelné svařování 

nebo nesprávným výpočtem staticky neurčitého systému pro teplotní účinky;  

   praskliny zp sobené nerovnými sedimenty základ , které mohou být spojeny s porušením 

požadavk  zařízení sedimentárních dilatačních spár, nouzové namáčení p dy, provád ní výkopových prací v 

bezprostřední blízkosti základ  bez zvláštních opatření; 

   praskliny zp sobené silovými účinky, které překračují schopnost železobetonových prvk  vnímat 

tahové nap tí. 
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2.1 NEDESTRUKTIVNÍ DIAGNOSTICKÉ METODY 

 

Nedestruktivní diagnostické metody   - jsou takové metody, které povrch zkoušene konstrukce 

nepoškozují vubec a/anebo častečne (u nekteřých tvrdom rných metod). 

Nedestruktivní metody m žeme delit podle: 

1) fyzikálního principu, na kterém jsou metody založeny; 

2) m řené veličiny. 

K první skupin  metod patří: 

 elektrodynamické metody (ultrazvuková, rezonanční, fázových rychlostí a jíny); 

 elektromagnetické metody (sondy, mikrovlnné, indukčnostní); 

 elektrické metody (odporové, kapacitní, polovodičové); 

 tvrdom rné metody (vrypové, vtiskové, odrazové); 

 radiační metody (radiografické, radiometrické, m ření radonu). 

Ke druhé skupin  metod patří: 

 tenzometrické metody (mechanické, optické, odporové, kapacitní atd.); 

 trvanlivostní zkoušky – popisují a zkouší všechní vlivy okolního prostředí p sobící na 

konstrukci (mrazuvzdornost betonu, nasákavost, vzlínavost, sorbční vlastnosti). [3] 

 

Výhody nedestruktivních metod: 

 v bec nebo jen minimálné poškozuje konstrukci, co zkoušime; 

 nízká cena v pom ru k objemu nam řených dat; 

 rychlost zkoušek; 

 je mozn  opakovát zkoušky na stejných vzorcích. 

 

Nevýhody nedestruktivních metod: 

 nižší přesnost  v porovnání se semi-destruktívnimi a destruktívními  metodamí; 

 mohou vzniknout hrubé chyby při nedostatečné odborností diagnostika; 

 nepřimé metody ( na zaklad  odhadu určité veličiny). 

 

2.1.1 Ultrazvuková impulsní metoda 

Ultrazvuková impulsní metoda patří do elektrodynamických metod a k nejd ležit jším metodám pro 

zkoušení betonu v konstrukcích. Je jednou z metod zkoušení vlastností stavebních materiál , poruch dílc  

(celých konstrukcí).  

Princip metodu je založený na meření rychlostí šíření ultrazvuku při pr chodu materiálem. Tato rychlost se 

závisi na fyzikáln  mechanických vlastnostech material , přítomnosti poruch v konstrukcích.  
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Při diagnostice stavebních objekt  a materiál  b žn  použivají sondy. Jejich pracovní kmitočet je 

v rozsahu 20 kHz – 150 kHz. Čim vyšší frekvence – tym vyšší přesnost ultrazvukového m ření. Norma ČSN 

EN 12504-4:2005 doporučuje: 

1. pro krátké m řičí základny (≤ 50 mm) – je vhodn  používat sondy, kteri mají vysoký kmitočet 

(60 kHz – 200 kHz); 

2. pro dlouhé m řičí základny (≤ 15m) – je vhodn  použivat sondy, kteri mají nízký kmitočet (10 

kHz – 40 kHz); 

3. pro v tšinu připad  – je vhodn  použivat sondy s kmitočtem (40 kHz – 60 kHz). [3] 

Pro  meření doby pr chodu ultrazvuku – nejdřive stanovujeme “mrtvý čas” na desetinu mikrosekundy: 

 T0 = Te – E , (3.1) 

kde       T0  –  “mrtvý čas“ [µs]; 

 Te  –  doba pr chodu ultrazvuku etalonem, [µs]; 

 E   –  časová charakteristika etalonu [µs]. 

Samotna rychlost šiření ultrazvuku: 

     ν = 
      ,       (3.2) 

 

 kde      ν – rychlost šiření ultrazvuku, [m·s-1
]; 

                               L – délka m řící základny, [m]; 

 T – doba pr chodu zm řená přístrojem, [s]; 

 T0 – mrtvý čas, [s]. 

Dynamický modul pružnosti v tahu a tlaku: 
 

 Ecu = D·ν2
L·    ·10-6 

, (3.3) 

  

 kde   Ecu  – dynamický modul pružnosti, [MPa];  

  D    – objemová hmotnost materiálu, [kg·m-3
]; 

  νL   –  rychlost šiření ultrazvuku, [m·s-1
]; 

  k    –  součinitel rozm rnosti, [-]. [7] 

Ténto spočitaný dynamický modul pružnosti lze přepočitat na vlastn  statický modul pružnosti pomoci 

součinitele ku, hodnoty ktereho jsou uvedeny v tab.1 

 

   Ec = ku·Ecu,  (3.4) 

 

 kde    ku  -  zmenšovací součinitel.   
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Tab.1 – Hodnoty zmenšovacího součinitele ku pro přepočet dynamických modul  na moduly statické 

dle ČSN 73 2011  [8] 

Zmenšovací 
součinitel 

T ída 
betonu 

C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 25/30 C 35/45 C 45/50 

κu 0,62 0,71 0,76 0,81 0,83 0,86 

 

Jedním z nejmoderníšich přistroju pro m ření rychlosti síření ultrazvuku je přístroj značky Pundit PL-

200 od firmy „Proceq“. Je nejlepším zařízením pro m ření ultrazvukové impulsní rychlosti (UPV) ve své 

tříd  pro hodnocení kvality betonu a dalších materiál , jako je kámen, dřevo a keramika. 

To má velký počet režim  a funkcí:  

- konkrétní posouzení homogenity betonu použitím standardního A-skenu;  

- skenování pevnosti betonu v tlaku;  

- plochové zkoušení a m ření hloubky trhliny, co jena povrchu; 

- režim m ření s nahráváním dat zajišťuje automatizaci dlouhodobých m ření. 

Inteligentní software podporuje přístup k nastavení přímo na obrazovce m ření v reálném čase. 

Vysoké rozlišení a nejjasn jší obraz, dostupný na trhu, umožní vam maximáln  analyzovat pr b hy sihnal . 

 

 

Obr.2 – Ultrazvukový přístroj Pundit PL-200. [9] 
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2.1.2 Elektromagnetický indikátor výztuţe 

Ve stavební praxí se použivaji elektromagnetický indikátor pro vyznačení rozmišt ní výztuže ( její 

poloha), její počet a předb žný návrh vhod ho místa pro jádrové vrtání. Výhodou tyto metody je její 

nedestruktivní charakter, manuální přizp sobivost, rychlost.  

K využití metody pátří: 

  Zjíšt ní přitomností a polohy výztuže (n kteřé přístroje umožňují zjíšt ní pr m ru výytuže ); 

  Zjíšt ní jestli že beton je vyztužen; 

 Zjíšt ní zdalí výztuž je na správném míst . 

Táto metoda má i nevýhody – indikátory jsou schopny zaznamenat přitomnost výztuže do hloubky 

max. 220 mm, ovlivn ní sousední výztuží – kdy jsou tyče „příliš“ blízko sebe – sonda přijímá záznam 

n kolika výztuží najednou (Obr.2). [11] 

 

Obr.3 – Schématické znázorn ní odezvy e-magnetického indikátoru výztuže v závislosti na  

 vzdálenosti uložení betonářské výztuže v konstrukcí [10] 

 

Nevýhodou t chto metod je faktor blízkostí sílných elektromagnetických polí, který znemožní m ření 

metodou. Pomocí elektromagnetických indikátor  nelze zjistit výztuž v druhé rovnob žné vrstv , druh 

výztuže ani míru koroze výztuže.  
Konstrukce přístroju je tvořena dv ma částmi: sondy (vyhledávací hlava) a elektronických obvod , 

které generují signál pro buzení vyhledávací hlavy. Princip metody je založen na principu feromagnetického 

jevu. Budící cívky vytvářejí elektromagnetické pole, které reaguje na přitomnost materiálu z feromagnetika. 

V našem případ  – betonářské výztuže. Vznikající vířivé proudy zaznamenává snímač sondy. [11] 

Behem pr zkumu pr myslové haly v praktické částí této prácí byl použit elektromagnetický indikátor 

výztuže Profometer PM-630 firmy Proceq (Obr.4). 
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Obr.4 - Profometer PM-630 [12] 

 

Profometer PM-630 je pokročilý lokátor výztuže pro m ření ochranné vrstvy v betonové hmot , který 

m ří pr m r uložené výztuže a detekuje ji. Přístroj je vybaven lineárním a zónovým skenováním. 

Lokátor je navíc vybaven funkcí zobrazení statistických údaj . 

Profometer PM-630 muže pamatovat do 120 000 indikátor  pro provedení analýzu s následným 

přenosem dat do počítače. Rozsah m ření pr m r  výztuže je od 5 do 57 mm. Rozsah m ření tloušťky 

ochranné vrstvy betonu 5 ... 180 mm. Rozsah provozních teplot: -10 ° C ... 60 ° C. 

Přístroj má barevný dotykový displej, na kterem se zobrazuje grafické výsledky m ření v reálném čase 

(Obr.5). 

 

 

 

Obr.5 – Příklad záznamu z m ření přístrojem Profometer PM-630 [13] 
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2.1.3 Georadar 

Georadar (v anglofonní oblasti GPR – ground penetrating radar) je metoda založená na principu 

vysílání vysokofrekvenčních elektromagnetických impulz  (frekvence řádov  stovky MHz až jednotky GHz) 

do zkoumaného prostředí a na následné registraci jejich odraz  od překážek. Dosah georadaru dle prostředí 

činí až 15 m. Metoda je dnes již standardn  využívaná k lokalizaci nehomogenit v zemním prostředí 

(archeologické pr zkumy, vyhledávání polohy potrubí apod.), dále k lokalizaci dutin za st nami a ost ním 

tunel , chodeb a stok a v poslední dob  je metoda využívána pro lokalizaci ocelové výztuže a dalších 

nehomogenit v betonu při diagnostice železobetonových konstrukcí. 

Zatímco ve sv t , především v USA, patří georadar ke standardn  používaným diagnostickým 

metodám, a na toto téma se pořádají specializované odborné konference, v České republice není metoda 

GPR ve stavebnictví zatím příliš rozšířená a odbornou veřejností dostatečn  akceptovaná. Lze konstatovat, 

že příčina spočívá nejspíše ve faktu, že donedávna používané aparatury se vyznačovaly komplikovaností, 

zdlouhavostí m ření, a vyhodnocení m ření vyžadovalo značnou odbornou erudovanost obsluhy. Přelomem 

se stal přístroj Hilti PS 1000, určený pro užití řadovými techniky při provád ní stavebn  technických 

pr zkum .  

Nedílnou součástí stavebn  technických pr zkum  je stanovení polohy ocelové výztuže 

v železobetonových prvcích konstrukce, ať již z d vodu možnosti statického přepočtu konstrukce, nebo např. 

při odb ru vzork  betonu jádrovými vývrty, kdy je třeba minimalizovat riziko přerušení výztuže při vrtání. 

V současnosti lze užít n kolik metod k dosažení cíle, nicmén  každá z nich má své limity a omezení. [4] 

Princip fungování georadaru je založen na použití klasických princip  radaru. Ultraširoké 

elektromagnetické impulsy (jednotky a částky nanosekund) s periodou 1,0-1,5 kvazi-harmonického signálu a 

pom rn  širokým emisním spektrem jsou vysílány vysílací anténou zařízení. Centrální frekvence signálu je 

určena typem antény. 

Volba trvání impulsu závisí na požadované hloubce snímání a rozlišení přístroje. Pro vytváření 

impuls  sondy se používá excitace širokopásmové vysílací antény poklesem nap tí (metoda excitačního 

rázu). 

Impuls, emitovaný do zkušebního místa, se odráží od objekt  v n m a dal se přijímá přijímací anténou, 

zesiluje se v širokopásmovém zesilovači, převoduje se na digitální formu pomocí analogov  digitálního 

převodníku a uložuje se  pro další zpracování. Po zpracování se získané informace zobrazí na indikátoru.  

Přelomem ve využívání principu georadaru při stavebn  technických pr zkumech se stalo uvedení na 

trh přístroje PS 1000 firmy Hilti. Jak konstrukce zařízení, tak používaný software, jsou přímo určeny pro 

diagnostiku železobetonu, s předpokládanou možností určit jak polohu ocelových výztuží, tak dalších 

případných nehomogenit v prvcích betonových konstrukcí. Na rozdíl od klasických georadar  je sonda, 

určená k pohybu po povrchu konstrukce relativn  malá, a pro dokonalé určení polohy i n kolika objekt  

ležících nad sebou je osazena trojicí antén. Vzhledem k tomu, že na volb  vysílací frekvence závisí jednak 

hloubkový dosah zařízení, jednak minimální velikost detekovatelného objektu zvolil výrobce řešení, 

umožňující detekci objekt  s následující přesností: 
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 Hloubka detekce do 300 mm; 

 Přesnost lokalizace ±10 mm; 

 Přesnost určení hloubky ±10 mm. 

Pohybem koleček vozíku sondy je detekován a zaznamenáván její pohyb po povrchu konstrukce. 

Připojený software poté přímo vytváří na monitoru jak sondy, tak pozd ji v počítači nebo dodaném moni-

toru, přímo vykreslení polohy zachycených objekt , a to buď jako 2D zobrazení (p dorys skenované plochy 

+ řezy ve dvou, na sebe kolmých rovinách), nebo přímo 3D zobrazení skladby zjišt ných objekt  ve zkou-

mané části konstrukce). 

V praxi lze použít buď jednodušší liniový sken (pohyb sondy jen v jednom sm ru, zde je použití do 

jisté míry analogické k užívání magnetického indikátoru výztuže), nebo lze užít plošný sken, kdy sondou 

pohybujeme po povrchu konstrukce v předem nastaveném rastru buď na ploše 600 × 600 mm, nebo 

1200 × 1200 mm (Obr.6). [4] 

 

 

Obr.6 - Sonda přístroje Hilti PS 1000 při liniovém skenování stropní konstrukce [4] 
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Obr.7 - Oblast budoucího vývrtu skenovaná přístrojem Hilti PS 1000 [4] 
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2.2 SEMIDESTRUKTIVNÍ DIAGNOSTICKÉ METODY 

 

Jsou takové metody, kteřé částečn  poškozují zkoumanou konstrukci. Zkoumana konstrukce se 

poškozuje v malé míře, přičemž v žádném případ  nesmíme ovlivnit ( např. odb rem jádrových vývrt ) 

nepřízniv  únosnost nebo stabilitu konstrukce.  

Mezi semidestruktivní metody pátří: 

 Jádrové vývrty: 

- pro stanovení pevnosti betonu/zdiva v tlaku; 

- pro stanovení postupu karbonatace do nitra konstrukce; 

- pro stanovení propustností staviv pro kapaliny a plyny; 

- pro zjišt ní vrstev konstrukce. 

 Odtrhové zkoušky: 

- odtrhy povrchových vrstev (bez nařezání); 

- odtrhy pro získávání válce pro zkoušéní pevností podpovrchových a vnitřních 

vrstev. 

 Naříznutí zd né st ny pro vložení plochých lis  při zkoušení: 

- napjatosti ve svislé st n ; 

- modulu pružnosti mezi dv ma plochými lisy. 

 Vrtací zkouška kombinovaná s údery vrtáku při stanovení pevnosti malty ve spárách zdiva 

 Brusné nebo vrtné metody stanovení pevnosti betonu 

 Vstřelovací metody pro určování pevnosti betonu z hloubky vstřeleného hřebu 

 Tvrdom rné metody vnikací: 

- špičákové metody stanovení pevnosti staviva vtloukáním špičáku do povrchu 

betonu; 

- mechanické špičáky. [4] 

Mezi výhodamy semidestruktivních metod pátří: 

1. Mají vyšší přesnost než nedestruktivní metody. 

2. Přímé metody (zjišt’ovaná veličina se m ří přímo). 

3. Nižši hrubé chyby. 

Mezi nevýhodamy semidestruktivních metod pátří: 

1. Menší množství zkušebních míst. 

2. Vysoká cena. 

3. Poškozují konstrukcí. [4] 
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2.2.1 Jádrové vývrty 

 

Jádrové vývrty se odebírají z diagnostikováné konstrukce ke stanovení vlastností staviva v dob  

pr zkumu konstrukce. Vývrty se provád jí vrtačkou se speciálními dutými válci, opatřenými na spodní 

stran  vrtáku tvrdokovovými (diamantovými) břity. Vrtačka je držena v držáku, který umožňuje vrtat nejen 

svisle, ale i vodorovn , příp.šikmo. Břity vrtáku jsou v tšinou ochlazovány vodou. Používané pr m ry 

vrták  na betonové a zd né konstrukce jsou 25, 50, 100, 150 mm. Vrt se provede podle účelu zkoušky do 

požadované hloubky, vrták se vyjme a jádrový vývrt (válec) se opatrn  vylomí z vrtu. Jádrové vývrty 

pr m ru 50, 100 a 150 mm slouží převážn  ke kontrole pevnosti staviva v tlaku. Vývrt se na pile 

diamantovým kotoučem uřízne na požadovanou délku, ob  plochy vývrtu se jemn  obrousí a zkontroluje se 

rovnob žnost obou tlačených ploch. Po zvážení vývrtu se provede tlaková zkouška tlakové válcové pevnosti 

v lise. V n kteřých případech se na vývrtu předem stanoví doba pr chodu ultrazvukových vln a spočítá se 

rychlost šíření čela vlny válcem. Obdobn  lze na válci stanovit pevnost v příčném tahu. [4] 

Vzorky se odebírají z míst, kde byly předtím provedeny nedestruktivní zkoušky. Místa pro odb r 

vzork  se volí tak, aby byla rozmíst na rovnom rn  a reprezentovala oblast nejlepší, pr m rné a nejhorší 

kvality betonu a aby z oblasti prostého nebo málo vyztuženého betonu. 

Počet zkušebních t les závisí od účelu zkoušek, velikosti konstrukce a případn  stejnorodosti betonu. 

Při odb ru vzork  se musí počítat se zeslabením pr řezu. Dutiny vzniklé po odvrtaných vzorcích se musí 

vyplnit betonem o třídu lepším, než byl p vodní beton. Vzorky ocelové výztuže se odebírají z míst, kde je 

ocel málo namáhaná a kde se dá doplnit. [3] 

 

 

Obr.8 – Jádrové vrtání na zdi [14] 

 

Jádrové vývrty jsou velmi d ležitou metodou upřesnování hodnot jiných nedestruktivních zkoušek.  
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Stanovení charakteristické pevností je v nována příloha D normy ČSN EN 1990. Za předpokladu 

normálního rozd lení je zde charakteristická pevnost betonu definována jako 

 

                                                          fck = mx·(1-knVx),                                                     (3.5) 

kde   mx – pr merná hodnota výsledk  zkoušek (výb rový pr m r); 

 Vx – variační koeficient; 

 kn – koeficient kvantilu charakteristické hodnoty (Tab.2) [7] 

 

Tab.2 – Hodnoty kn. [1] 

Počet n 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 ∞ 

Vx známý 2,31 2,01 1,89 1,83 1,80 1,77 1,74 1,72 1,68 1,67 1,64 

Vx neznámý - - 3,37 2,63 2,33 2,18 2,00 1,92 1,76 1,73 1,64 

Variační koeficient Vx: 

 

                                                 Vx = 
    ,                                                                     (3.6) 

 

 kde      Sx – výb rová sm rodatná odchylka. 
 

Výb rová sm rodatná odchylka: 

 

                                            Sx = √     ∑             , (3.7) 

 

 kde         – značí výsledky jednotlivých m ření; 

  n – počet m ření. 

 

Pro výpočet koeficientu kn lze využít aproximační vztahy: 

Vx známý:        kn = 1,655+0,627/n 

Vx neznámý:    kn = n/(-0,95+0,614·n) 

V případ  známého Vx
 platí: 

 

                                             Sy = √             . (3.8) 

 

Pokud Vx není aprion  znám, je možné použít odhad Sy: 

 

                                            Sy = √     ∑                 .  (3.9) 

 

Odhad charakteristické pevnosti podle EN 13791 [2] uvádí postupy pro hodnocení pevnosti betonu v 

konstrukcích. Rozlišuje postup pro 15 a více zkoušek (postup A) a pro 3 až 14 zkoušek (postup B). 

Postup A. Podle postupu A se charakteristická pevnost betonu v konstrukci fck,is stanoví jako menší z 

hodnot vyplývajících z následujících vztah :  
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                                  fck,is = fm(n),is – k2 × s,  fck,is = fis,nejmenší + 4 MPa,                   (3.10) 

  

 kde          k2 - koeficient podle národní přílohy EN 13791 [2] (pokud není stanoven, 

uvažuje se k2 = 1,48); 

              fis,nejmenší  -  minimální hodnota získaná ze zkoušek.  

 

Výb rová sm rodatná odchylka “s” nemá být menší než 2 MPa.  

 

Postup B. V případ  3 až 14 zkoušek se charakteristická hodnota pevnosti fck,is stanoví jako menší 

hodnota získaná ze vztah :  

 

                                   fck,is = fm(n),is – k,  fck,is = fis,nejmenší + 4 MPa (3.11) 

 

 kde   k - součinitel uvedený v Tab. 3 pro tři intervaly počtu zkoušek n.  

 

Nespojitost součinitele k vede k nespojitosti odhadu charakteristické pevnosti fck,is v závislosti na n.  

 

Tab. 3. Součinitel k v MPa v závislosti na počtu zkoušek n. 

Počet n k 

10 až 14 5 

7 až 9 6 

3 až 6 7 

 

Norma ČSN EN 13791 požaduje pro spln ní požadavku na projektovanou pevnost betonu dosažení 

pouze 85% charakteristické pevnosti dle ČSN EN 206 + A1 ve zkoumané konstrukci. Týto hodnoty 

jsou uvedeny v Tab4. [7] 
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 Tab.4 – Minimální charakteristická pevnost v betonu v tlaku v konstrukci fck,is podle ČSN EN 13791 
pro pevnostní třídy betonu dle ČSN EN 206 + A1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Sekané sondy 

Sekané sondy – metoda založená na mechanickém odstran ní krycí vrstvy betonu bouracím kladivem. 

Je to metoda b žn  užívaná při stavebn  technických pr zkumech starších konstrukcí. Pro užití na nových 

konstrukcích ve výše uvedených případech je zcela nevhodná, neboť ve v tšin  případ  je jakékoli 

poškození povrchu konstrukce nežádoucí. [15] 

Pred provedením sekaných sond je vhodn  využít napr. elektromagnetický indikátor výztuže, co 

umožní nedestruktivné ov ření množství, polohu a pr m r prut  výztuže. 

Druh výztuže, která byla při výstavb  konstrukci použitá,  a kryti je možné zjístit pomocí sekané 

sondy. Pomocí posuvného m řidla se ov ří pr m r vyztuže, vizuáln  - stupeň koroze, druh výztuže. 

 

 

Pevnostní t ída 
betonu dle ČSN EN 

206-1 

Pom r fck,is/fck 
(vývrty/normová 

t lesa) 

 

fck,is,cyl [MPa] 

 

fck,is,cube [MPa] 

C 8/10 0,85 7 9 

C 12/15 0,85 10 13 

C 16/20 0,85 14 17 

C 20/25 0,85 17 21 

C 25/30 0,85 21 26 

C 30/37 0,85 26 31 

C 35/45 0,85 30 38 

C 40/50 0,85 34 43 

C 45/55 0,85 38 47 

C 56/60 0,85 43 51 
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Obr.9 - Sekaná sonda pro ov ření výztuže sloupu 
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B PRAKTICKÁ ČÁST 

 

V praktické části této práci bude popsán stavebn  technický pr zkum, který byl proveden na 

pr myslové halé. Na koncí diplomové prácí bude ud lan posudek konstrukce a celkové hodnocení stavu 

pr myslové haly.  

 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONSTRUKCI 

 

Jde o masivní železobetonový třipodlažní nepodsklepený objekt (1.NP. až 3.NP.), využívaný v 

současnosti k výrobním a skladovacím účel m. Dle výkresové dokumentace pochází z  šedesátých let 

dvacátého sloletí. Vzhledov  prokazuje sv j p vod – jde v podstat  ideov  o modifikovaný tzv. „Bať v 

skelet“. 

Pro orientaci v konstrukci byly jednotlivé řady (příčné a podélné) označeny čísly a písmeny – viz 

schema na Obr. 11.  

P dorysn  jde o třítrakt, rozd lený do dilatačních celk . Střední trakt je modifikovaný, nosnou 

konstrukci tvoří stropní panely - staveništní prefabrikáty. 

Nosnou svislou konstrukcí jsou kruhové sloupy ø 0,65 m.  

Vodorovné konstrukce mezi sloupy v příčném sm ru tvoří rámové pr vlaky, rozšířené vodorovnými 

náb hy u sloup . Strop byl vyroben jako železobetonová deska nesená žebry.  

Posuzovatelé m li k dispozici projektovou dokumentaci, vlastní pr zkum byl zam řen na ov ření 

dodržení projektu. 

 

Obr.10 - Vnitřní prostory pr myslové haly  
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2 DŮVOD PROVEDENÍ PRŮZKUMU STAVBY 

 

Na základ  požadavk  objednatele bylo cílem pr zkumu ov ření materiálových charakteristik betonu 

konstrukce, a ov ření dodržení vyztužení dle projektové dokumentace, která byla z velké části k dispozici. 

 

 

3 ROZSAH PRŮZKUMU A ROZMÍSTĚNÍ SOND 

3.1 ROZSAH PRŮZKUMU 

 

Rozsah pr zkumu byl stanoven v rámci jednání se zástupcem firmy. 

V rámci posouzení dodržení projektovaných vlastností stavby bylo rozhodnuto o ov ření pevností 

betonu a určení vyztužení ve vybraných reprezentativních místech konstrukce. Pr zkum se týkal nosných 

prvk  strop  nad 1., 2. a 3. NP,  v každém podlaží  zahrnoval sloupy pod stropem, dále pr vlaky, žebra a 

desku stropní konstrukce. Počet zkoumaných míst byl stanoven po dohod  s objednatelem. Stropní 

prefabrikáty byly vyjmuty ze stropu nad 3. NP a zkoušeny v laboratoři. 

 

3.2 ROZMÍSTĚNÍ SOND 

 

Výb r míst pro sondy a odb r vzork  betonu byl proveden s ohledem na požadavky zmín né v části 

4.1, poloha vybraných míst byla korigována při jednání se zástupci vlastníka objektu, aby provád ní zkoušek 

nenarušilo probíhající výrobu. 

V předm tné konstrukci byly provedeny následující zkoušky: 

 

Strop nad 1. NP  (stropní konstrukce nad 1. NP a sloup v 1. NP) 

 

Pro stanovení kvality betonu:    1 jádrový vývrt do vybraného sloupu (1-1) 

 2 jádrové vývrty do stropní konstrukce v míst  pr vlaku (1-2, 1-3) 

 2 jádrové vývrty do stropní konstrukce v míst  žebra (1-4, 1-5) 

 1 jádrový vývrt v desce (1-6) 

 

Pro stanovení vyztužení: 1 pr vlak – stanovení vyztužení uprostřed rozp tí a při vetknutí  

 (u  spodního líce) 

 1 žebro – stanovení vyztužení uprostřed rozp tí a při vetknutí   

 (u  spodního líce) 
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 1 místo kontroly výztuže v desce  

(u spodního líce) 

 1 místo kontroly vyztužení sloupu 

 

Schéma rozmíst ní jádrových vývrt  a míst stanovení vyztužení je znázorn no na Obr.11.  

 

Strop nad 2. NP  (stropní konstrukce nad 2. NP) 
 

Pro stanovení kvality betonu:    1 jádrový vývrt do vybraného sloupu (2-1) 

 2 jádrové vývrty do stropní konstrukce v míst  pr vlaku (2-2, 2-3) 

 2 jádrové vývrty do stropní konstrukce v míst  žebra (2-4, 2-5) 

 1 jádrový vývrt v desce (2-6) 

 

Pro stanovení vyztužení: 1 pr vlak – stanovení vyztužení uprostřed rozp tí a při vetknutí  

 (u  spodního líce) 

 1 žebro – stanovení vyztužení uprostřed rozp tí a při vetknutí  

 (u  spodního líce) 

 1 místo kontroly výztuže v desce u spodního líce 

 1 místo kontroly vyztužení sloupu 

 

Schéma rozmíst ní jádrových vývrt  a míst stanovení vyztužení je znázorn no na Obr.12. 

 

Strop nad 3. NP  (stropní konstrukce nad 3. NP) 

 

Pro stanovení kvality betonu:    1 jádrový vývrt do vybraného sloupu (3-1) 

 2 jádrové vývrty do stropní konstrukce v míst  pr vlaku (3-2, 3-3) 

 2 jádrové vývrty do stropní konstrukce v míst  žebra (3-4, 3-5) 

 1 jádrový vývrt v desce (3-6) 

 

Pro stanovení vyztužení: 1 pr vlak – stanovení vyztužení uprostřed rozp tí a při vetknutí   

(u spodního líce) 

 1 žebro – stanovení vyztužení uprostřed rozp tí a při  vetknutí  

 (u spodního líce) 

 1 místo kontroly výztuže v desce u spodního líce 

 1 místo kontroly vyztužení sloupu 

 

Schéma rozmíst ní jádrových vývrt  a míst stanovení vyztužení je znázorn no na Obr.13. 
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Obr.11 - Schéma rozmíst ní jádrových vývrt  V1-1 až V1-6 pro stanovení pevnosti betonu a míst 
stanovení vyztužení S1-1 až S1-4 v 1.NP a stropu nad 1.NP. 
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 Obr.12 - Schéma rozmíst ní jádrových vývrt  V2-1 až V2-6 pro stanovení pevnosti betonu a 
míst stanovení vyztužení S2-1 až S2-4 ve  2.NP a stropu nad 2.NP. 
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Obr.13 - Schéma rozmíst ní jádrových vývrt  V3-1 až V3-6 pro stanovení pevnosti betonu a míst 
stanovení vyztužení S3-1 až S3-4 ve 3.NP a stropu nad 3.NP. 
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4 VÝSLEDKY PRŮZKUMU - STANOVENÍ KVALITY 
BETONU 

4.1 DOKUMENTACE SOND PRO ODBĚR VZORKŮ 
BETONU 

 

4.1.1 Strop nad 1. NP a sloup v 1. NP 

Sonda V1-1 – Stropní pr vlak 

Typ sondy Sonda shora do stropu, vývrt Ø 70 mm. 

 

 Obr.14 - Místo sondy V1-1 do pr vlaku stropu nad 1. NP. 

 

Obr.15 - Vzorek V1-1 o pr m ru 70 mm a délce přibližn  190 mm.  

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-20 mm, maximální velikost zrn do 25 mm; Pórovitost zvýšená, 
póry do 4 mm. 
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Sonda V1-2 – Stropní ţebro 

Místo sondy 
Žebro T3 ve stropu nad 1.NP, poloha vyznačena v Obr.11 a dokumento-

vána na Obr.16. 

Typ sondy Sonda shora do stropu, vývrt Ø 75 mm. 

Celková délka sondy Cca 190 mm 

 

Obr.16 - Místo sondy V1-2 do žebra stropu nad 1. NP. 

 

Obr.17 - Vzorek V1-2 o pr m ru 75 mm a délce přibližn  190 mm.  

 

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn do 25 mm; Pórovitost zvýšená, 
póry do 2 mm. 
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Sonda V1-3 – Deska  

Místo sondy 
Deska D1

x
 ve stropu nad 1.NP, poloha vyznačena v Obr.11 a doku-

mentována na Obr.18. 

Typ sondy Sonda shora do stropu, vývrt Ø 75 mm. 

Celková délka sondy Cca 95 mm 

 

Obr.18 - Místo sondy V1-3 do desky stropu nad 1. NP. 

 

Obr.19 - Vzorek V1-3 o pr m ru 75 mm a délce přibližn  55 mm.  

 

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn do 15 mm; Pórovitost zvýšená, 
póry do 2 mm. 
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Sonda V1-4 – Stropní pr vlak 

Místo sondy 
Pr vlak R1 ve stropu nad 1.NP, poloha vyznačena v Obr.11 a dokumentována 
na Obr.20. 

Typ sondy Sonda shora do stropu, vývrt Ø 70 mm. 

Celková délka sondy Cca 185 mm 

 

Obr.20 - Místo sondy V1-4 do pr vlaku stropu nad 1. NP. 

 

Obr.21 - Vzorek V1-4 o pr m ru 70 mm a délce přibližn  185 mm.  

 

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-10 mm, maximální velikost zrn do 25 mm; Pórovitost zvýšená, 
ojedin le dutina 6 mm, jinak póry do 3 mm. 
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Sonda V1-5 – Stropní ţebro 

Místo sondy 
Žebro T1 ve stropu nad 1.NP, poloha vyznačena v Obr. 11 a dokumentována 
na Obr. 22. 

Typ sondy Sonda shora do stropu, vývrt Ø 70 mm. 

Celková délka sondy Cca 200 mm 

 

Obr.22 - Místo sondy V1-5 do žebra stropu nad 1. NP. 

 

Obr. 23 - Vzorek V1-5 o pr m ru 70 mm a délce přibližn  200 mm.  

 

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn do 15 mm (ojedin lé zrno 30 

mm); Pórovitost zvýšená, póry do 3 mm, ojedin le dutinka 10 mm. 
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Sonda V1-6 – Sloup 

Místo sondy 
Sloup C3 v 1. NP, poloha vyznačena v Obr. 11 a 

dokumentována na Obr. 24. 

Typ sondy Sonda vodorovn  do sloupu, vývrt Ø 75 mm. 

Celková délka sondy Cca 180 mm 

 

Obr.24 - Místo sondy V1-6 do sloupu v 1. NP. 

 

Obr. 25 - Vzorek V1-6 o pr m ru 75 mm a délce přibližn  180 mm.  

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn do 15 mm; Pórovitost nízká, 
póry do 2 mm, vizuáln  kvalitní hutný beton. 
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4.1.2 Strop nad 2. NP a sloup v 2. NP 

Sonda V2-1 – Stropní pr vlak 

Místo sondy 
Pr vlak R101 ve stropu nad 2.NP, poloha vyznačena v Obr.12 a dokumento-

vána na Obr.26.  

Typ sondy Sonda shora do stropu, vývrt Ø 70 mm. 

Celková délka sondy Cca 190 mm 

 

 Obr.26 - Místo sondy V2-1 do pr vlaku stropu nad 2. NP. 

 

Obr.27 - Vzorek V2-1 o pr m ru 70 mm a délce přibližn  190 mm.  

 

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-20 mm, maximální velikost zrn do 30 mm (ojedin lé zrno 35 
mm); Pórovitost nízká, póry do 1 mm, ojedin le až 3 mm. 
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Sonda V2-2 – Stropní ţebro 

Místo sondy 
Žebro T103 ve stropu nad 2.NP, poloha vyznačena v Obr. 12 a dokumento-

vána na Obr. 28. 

Typ sondy Sonda shora do stropu, vývrt Ø 75 mm. 

Celková délka sondy Cca 190 mm 

 

Obr.28 - Místo sondy V2-2 do žebra stropu nad 2. NP. 

 

Obr. 29 - Vzorek V2-2 o pr m ru 75 mm a délce přibližn  190 mm.  

 

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn do 20 mm; Pórovitost nizká, 
póry do 2 mm, vizuáln  kvalitní hutný beton.  
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Sonda V2-3 – Deska  

Místo sondy 
Deska D101 ve stropu nad 2.NP, poloha vyznačena v Obr. 12 a doku-

mentována na Obr. 30. 

Typ sondy Sonda shora do stropu, vývrt Ø 75 mm. 

Celková délka sondy Cca 120 mm 

 

Obr.30 - Místo sondy V2-3 do desky stropu nad 2. NP. 

 

Obr.31 - Vzorek V2-3 o pr m ru 75 mm a délce přibližn  90 mm.  

 

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn do 15 mm (ojedin lé zrno  

25 mm); Pórovitost zvýšená, póry do 2 mm, ojedin le dutinka 15 mm. 
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Sonda V2-4 – Stropní pr vlak 

Místo sondy 
Pr vlak R103 ve stropu nad 2.NP, poloha vyznačena v Obr. 12 a doku-

mentována na Obr. 32. 

Typ sondy Sonda shora do stropu, vývrt Ø 75 mm. 

Celková délka sondy Cca 200 mm 

 

Obr.32 - Místo sondy V2-4 do pr vlaku stropu nad 2. NP. 

 

Obr.33 - Vzorek V2-4 o pr m ru 75 mm a délce přibližn  200 mm.  

 

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn do 25 mm (ojedin lé zrno 
35 mm); Pórovitost mírná, póry do 5 mm. 



50 

 

Sonda V2-5 – Stropní ţebro 

Místo sondy 
Žebro T101 ve stropu nad 2.NP, poloha vyznačena v Obr. 12 a doku-

mentována na Obr. 34. 

Typ sondy Sonda shora do stropu, vývrt Ø 70 mm. 

Celková délka sondy Cca 190 mm 

 

Obr. 34 - Místo sondy V2-5 do žebra stropu nad 2. NP. 

 

Obr.35 - Vzorek V2-5 o pr m ru 70 mm a délce přibližn  190 mm.  

 

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn do 15 mm (ojedin lé zrno 
22 mm); Pórovitost mírná až zvýšená, póry do 3 mm, část pod podlahou vizuáln  výrazn  horší. 
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Sonda V2-6 – Sloup 

Místo sondy Sloup C11 v 2. NP, poloha vyznačena v Obr. 12 a dokumentována na Obr. 36. 

Typ sondy Sonda vodorovn  do sloupu, vývrt Ø 75 mm. 

Celková délka sondy Cca 170 mm 

 

Obr. 36 - Místo sondy V2-6 do sloupu ve 2. NP. 

 

Obr. 37 - Vzorek V2-6 o pr m ru 75 mm a délce přibližn  170 mm.  

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn do 25 mm; Pórovitost mírná, 
póry do 2 mm. 
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4.1.3 Strop nad 3. NP a sloup v 3. NP 

Sonda V3-1 – Stropní pr vlak 

Místo sondy 
Pr vlak R201 ve stropu nad 3.NP, poloha vyznačena v Obr. 13 a dokumento-

vána na Obr. 38.  

Typ sondy Sonda shora do stropu, vývrt Ø 75 mm. 

Celková délka sondy Cca 170 mm 

 

 Obr. 38 - Místo sondy V3-1 do pr vlaku stropu nad 3. NP. 

 

Obr. 39 - Vzorek V3-1 o pr m ru 75 mm a délce přibližn  170 mm.  

 

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn do 25 mm; Pórovitost vysoká, 
póry do 5 mm, ojedin le dutinky 10 mm. 
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Sonda V3-2 – Stropní ţebro 

Místo sondy 
Žebro T201 ve stropu nad 3.NP, poloha vyznačena v Obr. 13 a dokumento-

vána na Obr. 40. 

Typ sondy Sonda shora do stropu, vývrt Ø 75 mm. 

Celková délka sondy Cca 160 mm 

 

Obr. 40 - Místo sondy V3-2 do žebra stropu nad 3. NP. 

 

Obr. 41 - Vzorek V3-2 o pr m ru 75 mm a délce přibližn  160 mm.  

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn do 20 mm (ojedin lé zrno 25 

mm); Pórovitost mírná až zvýšená, póry do 2 mm. 
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Sonda V3-3 – Deska  

Místo sondy 
Deska D201 ve stropu nad 3.NP, poloha vyznačena v Obr. 13 a dokumento-

vána na Obr. 42. 

Typ sondy Sonda shora do stropu, vývrt Ø 75 mm. 

Celková délka sondy Cca 105 mm 

 

Obr.42 - Místo sondy V3-3 do desky stropu nad 3. NP. 

 

Obr. 43 - Vzorek V3-3 o pr m ru 75 mm a délce přibližn  55 mm.  

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn do 15 mm (ojedin lé zrno 40 
mm); Pórovitost mírná, póry do 2 mm. 
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Sonda V3-4 – Stropní pr vlak 

Místo sondy 
Pr vlak R201 ve stropu nad 3.NP, poloha vyznačena v Obr. 13 a dokumento-

vána na Obr. 44. 

Typ sondy Sonda shora do stropu, vývrt Ø 75 mm. 

Celková délka sondy Cca 190 mm 

 

Obr. 44 - Místo sondy V3-4 do pr vlaku stropu nad 3. NP. 

 

Obr. 45 - Vzorek V3-4  o pr m ru 75 mm a délce přibližn  190 mm.  

 

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn do 10 mm (ojedin lé zrno 30 
mm); Pórovitost mírná, póry do 2 mm. 
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Sonda V3-5 – Stropní ţebro 

Místo sondy 
Žebro T201 ve stropu nad 3.NP, poloha vyznačena v Obr. 13 a dokumento-

vána na Obr. 46. 

Typ sondy Sonda shora do stropu, vývrt Ø 75 mm. 

Celková délka sondy Cca 190 mm 

 

Obr. 46 - Místo sondy V3-5do žebra stropu nad 3. NP. 

 

Obr. 47 - Vzorek V3-5 o pr m ru 75 mm a délce přibližn  190 mm.  

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn do 15 mm (ojedin lé zrno 25 
mm); Pórovitost mírná, póry do 2 mm (ojedin le 5 mm). 
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Sonda V3-6 – Sloup 

Místo sondy Sloup C6 v 3.NP, poloha vyznačena v Obr. 13 a dokumentována na Obr.48. 

Typ sondy Sonda vodorovn  do sloupu, vývrt Ø 75 mm. 

Celková délka sondy Cca 200 mm. 

 

Obr. 48 - Místo sondy V3-6 do sloupu ve 3. NP. 

 

Obr. 49 - Vzorek V3-6 o pr m ru 75 mm a délce přibližn  200 mm.  

Popis betonu: Kamenivo t žené, frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn do 20 mm (ojedin lé zrno 30 
mm); Pórovitost nízká, póry do 2 mm, dv  dutinky 4 mm. 
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4.2 VÝSLEDKY ZKOUŠEK BETONU 

 

Z nosné železobetonové konstrukce haly bylo odebráno celkem 18 kus  jádrových vývrt , z toho 

15 ze stropních konstrukcí a zbývající 3 ze sloup  v r zných podlažích. Z t chto jádrových vývrt  bylo 

vyrobeno celkem 23 zkušebních t les pro laboratorní zkoušky betonu – viz. Obr. 50 až Obr. 59. 

 

 

Obr. 50 - Zkušební t lesa vyrobená ze vzork  V1-1 - V1-6 z 1.NP. 

 

Obr. 51 - Zkušební t lesa vyrobená ze vzork  V2-1 z pr vlak  nad 2.NP. 

 

Obr. 52 - Zkušební t lesa vyrobená ze vzork  V2-2 z žebra ve stropu nad 2.NP. 
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Obr. 53 - Zkušební t leso vyrobená ze vzork  V2-3 z desky ve stropu nad 2.NP. 

 

Obr. 54 - Zkušební t lesa vyrobená ze vzork  V2-4 z pr vlak  ve stropu nad 2.NP. 

 

Obr. 55 - Zkušební t lesa vyrobená ze vzork  V2-5 z žebra nad 2.NP a V2-6 ze sloupu v 2NP. 

 

. 
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Obr. 56 - Zkušební t lesa vyrobená ze vzork  V3-1 a V3-2 ze pr vlak  nad 3NP. 

 

Obr. 57 - Zkušební t lesa vyrobená ze vzork  V3-3 z desky ve stropu nad 3NP a V3-6 ze sloupu 

v 3NP. 

 

 

Obr. 58 - Zkušební t lesa vyrobená ze vzork  V3-4 z pr vlak  ve stropu nad 3NP. 
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Obr. 59 - Zkušební t lesa vyrobená ze vzork  V3-5 z žebra ve stropu nad 3NP.  

Na t lesech byla stanovena objemová hmotnost a pevnost v tlaku betonu. Výsledky zkoušek betonu 

jsou uvedeny v Tab. 5 až Tab. 8. 

 

Tab.5 - Charakteristiky zkušebních t les a objemová hmotnost betonu stropní nosné konstrukce nad 1.NP 
a 2.NP 

 

Označení 
t lesa 

 

Část 
konstrukce 

 

Pr m r 

d 

 

Výška 

h 

 

Hmotnost 

mr 

 

Objemová hm. 

p irozená Dr 

  [mm] [mm] [g] [kg/m
3
] 

1-1 Pr vlak 69,2 129,6 1124,5 2307 

1-2 Žebro 74,6 133,4 1323,6 2272 

1-3 Deska 75,0 42,7 191,2 2123 

1-4 Pr vlak 69,9 108,4 905,7 2180 

1-5 Žebro 69,4 126,7 1130,1 2359 

Pr m r 1.NP - - - 2248 

2-1a Pr vlak 69,6 136,3 1164,0 2244 

2-1b Pr vlak 69,6 94,2 786,5 2195 

2-2a Žebro 74,6 138,3 1329,9 2200 

2-2b Žebro 74,4 139,2 1421,9 2350 

2-3 Deska 75,0 144,5 275,6 2237 

2-4a Pr vlak 74,4 144,2 1411,1 2254 

2-4b Pr vlak 75,1 133,4 1316,2 2227 

2-5 Žebro 69,3 127,0 1067,8 2231 

Pr m r 2.NP - - - 2235 
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Tab.6 - Charakteristiky zkušebních t les a objemová hmotnost betonu stropní nosné konstrukce nad 3.NP 

a betonu sloup  

 

Označení 
t lesa 

 

Část 
konstrukce 

 

Pr m r 

d 

 

Výška 

h 

 

Hmotnost 

mr 

 

Objemová hm. 

p irozená Dr 

  [mm] [mm] [g] [kg/m
3
] 

3-1 Pr vlak 74,5 141,3 1348,0 2187 

3-2 Žebro 74,7 106,6 994,4 2125 

3-3 Deska 74,5 50,6 222,1 2165 

3-4a Pr vlak 74,6 141,6 1359,4 2194 

3-4b Pr vlak 74,5 90,6 853,9 2160 

3-5a Žebro 74,4 135,9 1299,9 2202 

3-5b Žebro 74,5 117,4 1105,8 2163 

Pr m r 3.NP - - - 2171 

1-6 Sloup 74,6 119,5 1133,4 2168 

2-6 Sloup 74,3 125,2 1169,6 2152 

3-6 Sloup 74,8 122,7 1227,4 2275 

Pr m r Sloupy 1.-3. - - - 2198 

 

Objemová hmotnost betonu ve stavu přirozen  vlhkém se obvykle pohybovala kolem hodnoty 

2215kg/m
3, což odpovídá použitému kamenivu a nižší pevnostní tříd  betonu. V jednotlivých podlažích a 

prvcích však byly zjišt ny rozdíly, které vzhledem k podobné struktuře všech vzork  (mezní frakce 

kameniva, podíl hrubého a jemného kameniva) naznačují rozdílnou kvalitu betonu – pokles objemové 

hmotnosti znamená v tší objem pór  a tím i pokles pevnosti v tlaku. Ačkoliv tato závislost neplatí 

v absolutním m řítku, relativn  lze porovnat např. zkušební t lesa z téhož vzorku 2-1a (Dr=2244 kg/m
3
) a 

2-1b (Dr=2195 kg/m
3
), u nichž se předpokládá rozdíl v pevnostech tlaku (2-1b nížší). Nízké hodnoty 

pevnosti v tlaku lze očekávat rovn ž u zkušebních t les s výrazn  nižší objemovou hmotností betonu - 

např. u zkušebních t les 3-5a a 3-5b (i vizuáln  horší beton), dále např. u t les ze sloupu 2-6. Zejména  

1-3, kde byla objemová hmotnost nejnižší ( Dr=2123 kg/m
3
). 
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Tab.7 - Pevnost v tlaku betonu nosných konstrukcí strop  nad 1.NP a 2.NP 

 

T leso 
Max. síla 

F 

[kN] 

Štíhlost 
 

Koef. 

štíhlosti 
c,cyl 

Koef. 

pr m ru 

c,cube 

Pevnost 

fc,cyl 

[MPa] 

Koef. 

krychelný 

c,cube 

Pevnost 

fc,cube 

[MPa] 

1-1 92,5 1,87 0,99 0,93 22,59 1,250 28,2 

1-2 151,5 1,79 0,98 0,93 31,58 1,246 39,3 

1-3 110,5 1,83 0,98 0,93 22,88 1,250 28,6 

1-4 164 1,55 0,95 0,93 37,91 1,238 46,9 

1-5 85,5 1,82 0,98 0,93 20,66 1,251 25,8 

Pr m r 1.NP stropní k-ce - 27,1  33,8 

2-1a 124,8 1,96 1,00 0,93 30,39 1,246 37,9 

2-1b 50,5 1,35 0,93 0,93 11,43 1,252 14,3 

2-2a 104,0 1,85 0,99 0,93 21,81 1,250 27,3 

2-2b 77,0 1,87 0,99 0,93 16,27 1,252 20,4 

2-3 106,0 1,92 0,99 0,93 22,11 1,250 27,6 

2-4a 154,0 1,94 0,99 0,93 32,80 1,244 40,8 

2-4b 122,0 1,78 0,98 0,93 25,05 1,249 31,3 

2-5 99,5 1,83 0,98 0,93 24,16 1,249 30,2 

Pr m r 2.NP stropní k-ce   22,52  28,1 

3-1 71,0 1,90 0,99 0,93 14,98 1,252 18,8 

3-2 91,0 1,43 0,94 0,93 18,06 1,252 22,6 

3-3 74,0 1,35 0,92 0,93 14,60 1,252 18,3 

3-4a 90,0 1,9 0,99 0,93 18,95 1,251 23,7 

3-4b 100,0 1,22 0,90 0,93 19,24 1,251 24,1 

3-5a 103,5 1,83 0,98 0,93 21,8 1,250 27,2 

3-5b 72,0 1,58 0,96 0,93 14,69 1,252 18,4 

Pr m r 3.NP stropní k-ce   17,47  21,9 

 

Výsledky zkoušek pevnosti v tlaku betonu na zkušebních t lesech odebraných ze stropních 

konstrukcí nad 1.NP až 3.NP ukázaly, že se jedná o beton střední kvality, odpovídající přibližn  pevnostní 

tříd  C25/30. Vlivem nerovnom rnosti výroby a případné technologické nekázn  klesla pevnost v tlaku 

betonu na určitých místech dokonce pod hodnotu 20 MPa (zkušební t lesa 3-1, 3-3, 3-5b). Zkušební 

t leso 2-1b m lo pevnost v tlaku - 14,3 MPa - co je z d vodu přytomnosti ve vyvrt  šikmé trhliny.   
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Tab.8 - Pevnost v tlaku betonu nosných konstrukcí sloup  v 1.NP až 3.NP 

 

T leso 
Max. síla 

F 

[kN] 

Štíhlost 
 

Koef. 

štíhlosti 
c,cyl 

Koef. 

pr m ru 

c,cube 

Pevnost 

fc,cyl 

[MPa] 

Koef. 

krychelný 

c,cube 

Pevnost 

fc,cube 

[MPa] 

1-6 93,0 1,60 0,96 0,93 18,94 1,251 23,7 

2-6 61,5 1,68 0,97 0,93 12,76 1,252 16,0 

3-6 177,5 1,64 0,96 0,93 36,14 1,242 44,9 

Pr m r Sloupy 1. aţ 3.NP - 22,61  28,2 

 

Výsledky zkoušek pevnosti v tlaku betonu na zkušebních t lesech odebraných ze sloup  pod 1.NP 

až 3.NP vyšly stejné, jak u stropních konstrukcí. Pouze beton sloup  pod 2.NP je výrazn  horší kvality, 

zřejm  vlivem nižšího obsahu cementu.  

 

 

 

Obr.60 - Zkoušení pevnosti v tlaku t lesa 1-6 
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4.3 VÝHODNOCENÍ ZKOUŠEK PEVNOSTI V TLAKU 
BETONU 

 

Z výsledk  zkoušek stropních konstrukcí je zřejmé, že kvalita betonu je ve všech nadzemních 

podlažích pom rn  rovnom rná. V tší rozdíly byly zjišt ny u betonu sloup , kdy zejména pod 2.NP, a v 

pr vlaku nad stropem 2.NP ( vývrt 2-1b) je kvalita betonu velmi špatná. Jelikož zde byl zkoušen pouze po 

1 vývrt , bylo by žádoucí zde výsledky zkoušek doplnit a rozšířit. 

Vyhodnocení výsledk  zkoušek bylo u betonu stropních konstrukcí provedeno zvlášť pro každé 

podlaží, zatímco beton sloup  byl vzhledem k počtu vzork  hodnocen společn  pro všechna podlaží. 

Pro vyhodnocení pevnosti v tlaku betonu pouze na základ  jádrových vývrt  byl použit postup „B“ 

dle ČSN EN 13791 [4]. V rámci postupu „B“ (pro 3 až 14 vývrt  ze zkušební oblasti) byla použita 

kritéria: 

 

kff isnmisck  ),(,
  4,,  nejmenšíisisck ff  

 

Platí menší z obou výsledných hodnot. V kritériích znamenají: 

     fck,is - charakteristická pevnost betonu v tlaku v konstrukci; 

   fm(n),is - pr m rná pevnost betonu v tlaku stanovená na n počtu vývrt ; 

fis,nejmenší - nejmenší pevnost zjišt ná na vývrtech; 

 k -  krajní mez závislá na počtu vývrt  n (pro n=3 až 6 je k=7 MPa, pro n=7 až 9 je          

k= 6 MPa, pro n=10 až 14 je k=5 MPa). 

 

Kritérium pr m r     Kritérium minimum  

    fm(n),is   fis,nejmenší                       fck,is 

Stropní kce nad 1.NP 33,8 – 7  25,8 + 4   26,8 MPa 

Stropní kce nad 2.NP 28,1 – 6  14,3 + 4   18,3 MPa 

Stropní kce nad 3.NP 21,9 – 6  18,3 + 4   15,9 MPa 

Sloupy 1.NP aţ 3.NP 28,2 - 7               16,0 + 4   20,0 MPa 

 

Norma ČSN EN 13791 [4] umožňuje pro spln ní požadavku na projektovanou pevnost betonu 

dosažení v konstrukci pouze 85 % charakteristické pevnosti dané třídy proti t les m vyrobeným ve 

formách (fck,is = 0,85 fck). Znamená to, že beton jednotlivých částí konstrukce splňuje požadavky ČSN EN 

13791 pro pevnostní třídu: 
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 Beton stropní kce nad 1.NP  C 25/30  (fck,is = 26,8 MPa ≥ 26,0 MPa). 

 Beton stropní kce nad 2.NP  C 16/20  (fck,is = 18,3 MPa ≥ 17,0 MPa). 

 Beton stropní kce nad 3.NP  C 12/15  (fck,is = 15,9 MPa ≥ 13,0 MPa). 

 Beton sloup  1.NP aţ 3.NP C 16/20  (fck,is = 20,0 MPa ≥ 17,0 MPa). 

 

Je zřejmé, že beton stropních konstrukcí ve všech podlažích a beton sloup  1.NP až 3.NP splňuje 
poţadavky současných norem pro beton do nosných ţelezobetonových konstrukcí (minimální 

pevnostní třída C 12/15). V případ  betonu stropní konstrukce nad 3.NP je výsledek vzhledem k malému 

počtu zkoušek pouze orientační. Zkušební t leso 2-1b m lo pevnost v tlaku - 14,3 MPa - co je z d vodu 

přytomnosti ve vyvrt  šikmé trhliny. Je možné, že při zvýšení počtu zkušebních t les by mohlo i zde dojít 

k mírnému zvýšení pevnostní třídy.  

  

 

4.4 STANOVENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ 
ULTRAZVUKOVÉHO IMPULSU 

 

M ření t les provádíme následujícím zpusobem: 

1. m říme pr chod ultrazvuku přes kalibrační tyč; 

2. m říme třikrát zkoumané t leso - po každém m ření otočime t leso na 25-30˚ a pokračujeme 
dálší m ření; 

3. při velkém odchylu hodnoty pr chodu ultrazvuku přes kalibrační tyč od etalonové  hodnoty -

provádíme kalibrace přistroju. 

Výsledky m ření zaneseno do Tab. 9. 

Nastavení přistroju pred zkouškamy: 

   Přistroj 
 

Pundit PL-200 

Frekvence 

 

150 kHz 

Nap tí 
 

100 V 

Zesilení sond 

 

2x 
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Tab. 9 - Výsledky ultrazvukového zkoušení 

NP T leso 
Doba přenosu 
etalonem (µs) 

Doba přenosu t lesem (µs) 

1 m ření 2 m ření 3 m ření 

1 

1-1 26 31 30 30 

1-2 26 31 32 32 

1-3 26 36 36 37 

1-4 25 27 27 27 

1-5 26 30 29 30 

1-6 26 32 32 32 

2 

2-1a 26 51 36 36 

2-1b 26 45 44 50 

2-2a 26 39 39 43 

2-2b 26 48 49 36 

2-3 26 51 48 48 

2-4a 26 40 37 36 

2-4b 26 68 60 66 

2-5 26 43 33 33 

2-6 26 37 37 36 

3 

3-1 26 69 67 66 

3-2 26 31 31 34 

3-3 26 29 28 28 

3-4a 26 47 47 47 

3-4b 26 28 28 25 

3-5a 26 55 45 41 

3-5b 26 35 32 32 

3-6 26 43 35 32 

Dobu pr chodu ultrazvuku  etalonem m řeno pomocí  kalibračné tyči na Obr. 61. 

 

Obr.61 - Kalibrační tyč od firmy Proceq 
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4.5 STANOVENÍ DYNAMICKÉHO MODULU PRUŽNOSTI V 
TLAKU A V TAHU 

 

Tab.10 - Výpočet dynamického modulu pružnosti v tlaku a v tahu 

NP Těleso 
Rychlost šíře í 
impulsu (km/s) 

Dy a ický odul 
pruž osti MPa  

Statický odul 
pruž ostí MPa  

fc,cube (MPa) 

1 

1-1 4,3 37906 30704 29,3 

1-2 4,2 36262 29372 27,5 

1-3 3,8 27376 22174 17,7 

1-4 4,0 31630 25620 22,5 

1-5 4,3 38691 31340 29,2 

1-6 3,7 27204 20675 16,7 

2 

2-1a 3,3 22332 16972 11,1 

2-1b 2,0 8164 6204 14,9 

2-2a 3,4 23279 17692 12,2 

2-2b 3,1 20848 15844 9,6 

2-3 2,9 17500 13300 8,7 

2-4a 3,8 29729 22594 18,5 

2-4b 2,1 8531 6483 14,4 

2-5 3,5 24536 18648 13,0 

2-6 3,4 22595 17173 12,0 

3 

3-1 2,1 8667 6153 13,9 

3-2 3,3 21242 15082 11,1 

3-3 3,5 24423 17340 13,6 

3-4a 3,0 17932 12732 8,9 

3-4b 3,4 21887 15540 11,4 

3-5a 2,9 16582 11773 8,6 

3-5b 3,6 24634 17490 13,9 

3-6 3,3 22924 17423 11,3 

 

Pro výpočet dynamického modulu pružnosti použili jsme trojrozm rný koeficient prostředí k=1.054. 

Nejmenší pr m r t lesa je 69 mm (d = 69 mm), nejv tsí vlnová delka je u t lesa např. 1-1 (λ = 28mm).  

 

A to:    d = 69mm  >  2·λ  = 56mm  => prostředí je trojrozm rn . 

 

Z výsledk  zkoušek zjistili jsme co nejmenší dynamický modul pružnosti mají t lesa 2-1b, 2-4b, 3-1. 

Nejv tší modul pruznosti maji t l sa 1-5, 1-1 a 1-2. Spektry pr chodu signalu t lesem 2-1b a 1-5 uvedený 

na Obr.62 a Obr.63. 
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Obr.62 - Spektr pr chodu UZ signalu t lesom 1-5. 

 

 

Obr.63 - Spektr pr chodu UZ signalu t lesom 2-1b. 

 

Pevnost v tlaku z UZ podle ČSN 73 1371 

 

                                          Rbe = 9,9·VL
2
 - 56· VL + 87,8                                                  (4.1) 
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Tab.11 - Pevnost v tlaku z UZ. 

NP T leso 
Rychlost šíření 
impulsu (km/s) 

Dynamický modul 
pružnosti (Mpa) fc,cube (MPa) 

1 

1-1 4,3 37906 29,3 

1-2 4,2 36262 27,5 

1-3 3,8 27376 17,7 

1-4 4,0 31630 22,5 

1-5 4,3 38691 29,2 

1-6 3,7 27204 16,7 

2 

2-1a 3,3 22332 11,1 

2-1b 2,0 8164 14,9 

2-2a 3,4 23279 12,2 

2-2b 3,1 20848 9,6 

2-3 2,9 17500 8,7 

2-4a 3,8 29729 18,5 

2-4b 2,1 8531 14,4 

2-5 3,5 24536 13,0 

2-6 3,4 22595 12,0 

3 

3-1 2,1 8667 13,9 

3-2 3,3 21242 11,1 

3-3 3,5 24423 13,6 

3-4a 3,0 17932 8,9 

3-4b 3,4 21887 11,4 

3-5a 2,9 16582 8,6 

3-5b 3,6 24634 13,9 

3-6 3,3 22924 11,3 

 

Dana metoda je výborná pro zjišt ní spiš stejnorodnosti betonu ale pro pevnost v tlaku - spiše 

relativní. Pomocí spektru možná vizualizovat zm ny ve struktuře a zjistit "problém" uvnitř struktury. [15] 
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5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU -  STANOVENÍ VÝZTUŽENÍ 
 

5.1 STROP NAD 1.NP A SLOUP V 1.NP 

 

Sonda S1-1 – Pr vlak 

Místo sondy 
Pr vlak v poli A-B, řad  13, ve stropu nad 1. NP, poloha vyznačena v Obr.11. 

Dle projektu prvek R1. 

Typ sondy 
Stanovení polohy výztuže, vyztužení stanoveno u spodního líce uprostřed 
rozp tí a u podpory.  

Použité metody Georadar Hilti PS1000, sekaná sonda. 

 

Obr. 64 - Sekaná sonda na zkušebním míst  S1-1A v pr vlaku (střed). 

 

Obr. 65 - Schematický výkres zjišt né výztuže v pr vlaku v míst  sondy S1-1 uprostřed rozp tí 
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Výsledky stanovení vyztuţení uprost ed rozp tí: 

Zjišt no: 

5x Ø T 20 mm, krytí 7 - 21 mm 

3x Ø AII (R30) 20 mm, krytí 8 - 13 mm 

Třmínky čtyřstřižné hladké Ø 5 mm po 280 mm, krytí 3 mm 

Dle projektu: 
8x Ø T 20 mm 

Třmínky čtyřstřižné Ø A 6 mm po 300 mm 

Srovnání s projektem: 

Zjišt nou hlavní výtuž v daném míst  prvku lze považovat za shodnou 
s projektovou dokumentací, tři pruty výztuže typu T (10 302) byly nahrazeny 

typem AII - R30 (10 300), kterou lze z hlediska meze kluzu považovat za 
odpovídající. Zjišt ná odchylka v rozteči třmínk  jsou ale menší, než 
požaduje projekt, v pr m ru 280 mm místo 300 mm.  

 

Obr. 66 - Schematický výkres zjišt né výztuže v pr vlaku v míst  sondy S1-1 u podpory 

Výsledky stanovení vyztuţení u podpory: 

Zjišt no: 
3x Ø AII (R30) 20 mm, krytí 12 - 21 mm 

Třmínky čtyřstřižné hladké Ø 5 mm po 280 mm, krytí 3mm 

Dle projektu: 
3x Ø T 20 mm 

Třmínky čtyřstřižné Ø A 6 mm po 300 mm 

Srovnání s projektem: 

Zjišt nou hlavní výtuž v daném míst  prvku lze považovat za shodnou 
s projektovou dokumentací, vše tři pruty hlavní výztuže typu T (10 302) byly 

nahrazeny typem AII - R30 (10 300), kterou lze z hlediska meze kluzu 

považovat za odpovídající. Zjišt ná odchylka v rozteči třmínk  jsou ale 

menší, než požaduje projekt, v pr m ru 280 mm místo 300 mm. 
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Sonda S1-2 – Ţebro 

Místo sondy 
Žebro v poli A-B, řad  12-13, ve stropu nad 1. NP, poloha vyznačena v 
Obr.11. Dle projektu prvek T3

x
. 

Typ sondy 
Stanovení polohy výztuže, vyztužení stanoveno u spodního líce uprostřed 
rozp tí a u podpory, stanovena i poloha ohyb  smykové výztuže. 

Použité metody Georadar Hilti PS1000, sekaná sonda. 

 

Obr. 67 - Sekaná sonda na zkušebním míst  S1-1A v žebru (střed). 

 

Obr. 68 - Ohyb jedné hlavní výztuže žebra zachycený přístrojem PS1000 na liniovém skenu 
bočního líce žebra, ohyb se nachází ve vzdálenosti cca 800 mm od líce pr vlaku. 

Na skenu jsou dobře patrné i třmínky s pr m rnou roztečí 250 mm. 
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Obr. 69 - Schematický výkres zjišt né výztuže v žebru v míst  sondy S1-2 uprostřed rozp tí 

Výsledky stanovení vyztuţení uprost ed rozp tí: 

Zjišt no: 

1x Ø AII (R30) 20 mm, krytí 12 mm 

2x Ø T 22 mm, krytí 10 - 13 mm 

Třmínky dvoustřižné hladké Ø 5 mm po 275 mm, krytí 5 mm 

Dle projektu: 

1x Ø T 20 mm 

2x Ø T 22 mm 

Třmínky dvoustřižné Ø A 6 mm po 250 mm 

Srovnání s projektem: 

Zjišt nou hlavní výztuž v daném míst  prvku lze považovat za shodnou 
s projektovou dokumentací, jeden prut hlavní výztuže typu T (10 302) dle 

projektu byl nahrazen typem AII - R30 (10 300), kterou lze z hlediska meze 

kluzu považovat za odpovídající. Zjišt ná odchylka v rozteči třmínk  jsou ale 

v tší, než požaduje projekt → v pr m ru 275 mm místo 250 mm. 

 

Obr. 70 - Schematický výkres zjišt né výztuže v žebru v míst  sondy S1-2 u podpory 
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Výsledky stanovení vyztuţení u podpory: 

Zjišt no: 

2x Ø T 22 mm, krytí 10 - 13 mm 

Třmínky dvoustřižné hladké Ø 5 mm po 250 mm, krytí 5 mm 

Ohyb ve vzdálenosti 800 mm od pr vlaku. 

Dle projektu: 
2x Ø T 22 mm 

Třmínky dvoustřižné Ø A 6 mm po 250 mm 

Srovnání s projektem: 
Zjišt ná hlavní výztuž v daném míst  prvku upln  odpovidá výztuže dle 
projektové dokumentací. Zjišt ná odchylka v rozteči třmínk  nejsou, zjišt ny 
pr m r třmink  je menší (5mm), než požaduje projekt (6mm). 
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Sonda S1-3 – Deska 

Místo sondy 
Deska v poli A-B, řad  12-13, ve stropu nad 1. NP, poloha vyznačena v 

Obr.11. Dle projektu prvek D1
x
. 

Typ sondy Stanovení polohy výztuže. 

Použité metody Georadar Hilti PS1000, sekaná sonda. 

 

Obr. 71 - Sekaná sonda na zkušebním míst  S1-3 v desce. 

Výsledky stanovení vyztuţení: 

Zjišt no: 

Hlavní výztuž Ø T 8 mm po 75 mm, krytí 2-9 mm 

Rozd lovací výztuž Ø T 6 mm po 200 mm, krytí 12 mm 

Tloušťka desky nezjišt na 

Dle projektu: 

Hlavní výztuž Ø T 8 mm po 100 mm, 

Rozd lovací výztuž Ø A 8 mm po 250 mm 

Tloušťka desky 80 mm 

Srovnání s projektem: 

Zjišt nou hlavní výztuž v daném míst  prvku se shoduje s projektovou 

dokumentací. Zjišt ná odchylka v rozteči hlavní výztuže, které jsou mírn  
menší, než požaduje projekt → v pr m ru 75mm místo 100mm. Zjišt ná 

odchylka v rozteči třmínk  jsou ale menší, než požaduje projekt → v pr m ru 
200 mm místo 250 mm. 
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Sonda S1-4 – Sloup 

Místo sondy 
Sloup v poli B, řad  12, v 1. NP, poloha vyznačena v Obr.11. Dle projektu 

prvek B12, výztuž zjišťována ve výšce cca 2000 mm nad podlahou. 

Typ sondy Stanovení polohy výztuže. 

Použité metody Georadar Hilti PS1000, sekaná sonda. 

 

Obr. 72 -  Sekaná sonda na zkušebním míst  S1-4 ve sloupu. 

 

Obr. 73 - Výsledky m ření hlavní výztuže sloupu přístrojem HILTI PS 1000. 
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Obr. 74 - Schematický výkres zjišt né výztuže ve sloupu v míst  sondy S1-4. 

Výsledky stanovení vyztuţení: 

Zjišt no: 

2x 5 Ø T 20 mm, krytí 20 mm 

2x 3 Ø T 14 mm, krytí 28 mm 

Třmínky ovíjené Ø T 8 mm po 125 mm, krytí 12 až 18 mm 

Dle projektu: 

2x 5 Ø T 20 mm 

2x 3 Ø T 14 mm 

Třmínky Ø A 6 mm po 200 mm 

Srovnání s projektem: 

Zjišt ná výztuž v danem prvku se shoduje s projektovou dokumentací 

Zjišt ná odchylka v rozteči třminku, které jsou menší, než požaduje projekt 
→ v pr m ru 125 mm místo 200 mm. 

Zjišt ná odchylka v pr m ru třminku, které jsou v tší, než požaduje projekt 
→ v pr m ru 8 mm místo 6 mm. 
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5.2 STROP NAD 2.NP A SLOUP V 2.NP 

 

Sonda S2-1 – Pr vlak 

Místo sondy 
Pr vlak v poli C-D, řad  14, ve stropu nad 2. NP, poloha vyznačena v Obr.12. 

Dle projektu prvek R101. 

Typ sondy 
Stanovení polohy výztuže, vyztužení stanoveno u spodního líce uprostřed 
rozp tí a u podpory.  

Použité metody Georadar Hilti PS1000, sekaná sonda. 

 

Obr. 75 - Sekaná sonda na zkušebním míst  S2-1A v pr vlaku (střed). 

 

Obr. 76 - Schematický výkres zjišt né výztuže v pr vlaku v míst  sondy S2 - 1 uprostřed rozp tí 

Výsledky stanovení vyztuţení uprost ed rozp tí: 

Zjišt no: 6x Ø T 20 mm, krytí 14 - 25 mm 
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2x Ø AII (R30)  20 mm, krytí 15 - 26 mm 

Třmínky čtyřstřižné Ø T 8 mm po 330 mm, krytí 5 - 9 mm 

Dle projektu: 
8x Ø T 20 mm 

Třmínky čtyřstřižné Ø A 6 mm po 300 mm 

Srovnání s projektem: 

Zjišt nou hlavní výztuž v daném míst  prvku lze považovat za shodnou 
s projektovou dokumentací, dva pruty hlavní výztuže typu T (10 302) dle 

projektu byly nahrazeny typem AII - R30 (10 300), kterou lze z hlediska meze 

kluzu považovat za odpovídající. Zjišt ná odchylka v rozteči třmínk  jsou ale 

v tší, než požaduje projekt → v pr m ru 330 mm místo 300 mm. Zjišt ná 
odchylka v pr m ru třminku, které jsou v tší, než požaduje projekt → v 
pr m ru 8 mm místo 6 mm. 

 

Obr. 77 - Schematický výkres zjišt né výztuže v pr vlaku v míst  sondy S4 - 1 u podpory 

Výsledky stanovení vyztuţení u podpory: 

Zjišt no: 
3x Ø T 20 mm, krytí 30 - 50 mm 

Třmínky čtyřstřižné Ø T 8 mm po 330 mm, krytí 20 mm 

Dle projektu: 
3x Ø T 20 mm 

Třmínky čtyřstřižné Ø A 6 mm po 300 mm 

Srovnání s projektem: 

Zjišt ná výztuž v danem prvku se shoduje s projektovou dokumentací. 
Zjišt ná pouze odchylka v rozteči třmínk , které jsou mírn  v tší, než 
požaduje projekt → v pr m ru 330 mm místo 300 mm. Zjišt ná taky 

odchylka v pr m ru třminku, které jsou v tší, než požaduje projekt → v 
pr m ru 8 mm místo 6 mm. 
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Sonda S2-2 – Ţebro 

Místo sondy 
Žebro v poli C-D, řad  13-14, ve stropu nad 2. NP, poloha vyznačena v 

Obr.12. Dle projektu prvek T101. 

Typ sondy 
Stanovení polohy výztuže, vyztužení stanoveno u spodního líce uprostřed 
rozp tí a u podpory, stanovena i poloha ohyb  smykové výztuže. 

Použité metody Georadar Hilti PS1000, sekaná sonda. 

 

Obr. 78 - Sekaná sonda na zkušebním míst  S2-2A v žebru (střed). 

 

Obr. 79 - Ohyb jedné hlavní výztuže žebra zachycený přístrojem PS1000 na liniovém skenu bočního líce 
žebra, ohyb se nachází ve vzdálenosti cca 1000 mm od líce pr vlaku.  

Na skenu jsou dobře patrné i třmínky s pr m rnou roztečí 290 mm. 
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Obr. 80 - Schematický výkres zjišt né výztuže v žebru v míst  sondy S2-2 uprostřed rozp tí 

Výsledky stanovení vyztuţení uprost ed rozp tí: 

Zjišt no: 
3x Ø AII (R30) 20 mm, krytí 8 - 10 mm 

Třmínky dvoustřižné hladké Ø 6 mm po 300 mm, krytí 0 - 20 mm 

Dle projektu: 
3x Ø T 20 mm 

Třmínky dvoustřižné Ø A 6 mm po 200 mm 

Srovnání s projektem: 

Zjišt nou hlavní výztuž v daném míst  prvku lze považovat za shodnou 
s projektovou dokumentací, tři pruty hlavní výztuže typu T (10 302) dle 

projektu byly nahrazeny typem AII - R30 (10 300), kterou lze z hlediska meze 

kluzu považovat za odpovídající. Zjišt ná odchylka v rozteči třmínk  jsou ale 

v tší, než požaduje projekt → v pr m ru 300 mm místo 200 mm.  

 

Obr. 81 - Schematický výkres zjišt né výztuže v žebru v míst  sondy S2-2 u podpory 
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Výsledky stanovení vyztuţení u podpory: 

Zjišt no: 

2x Ø AII (R30) 20 mm, krytí 8 - 10 mm 

Třmínky dvoustřižné hladké Ø 6 mm po 290 mm, krytí 0 - 20 mm  

Ohyb ve vzdálenosti 1000 mm od pr vlaku. 

Dle projektu: 
2x Ø T 20 mm 

Třmínky dvoustřižné Ø A 6 mm po 200 mm 

Srovnání s projektem: 

Zjišt nou hlavní výztuž v daném míst  prvku lze považovat za shodnou 
s projektovou dokumentací, dva pruty hlavní výztuže typu T (10 302) dle 

projektu byly nahrazeny typem AII - R30 (10 300), kterou lze z hlediska meze 

kluzu považovat za odpovídající. Zjišt ná odchylka v rozteči třmínk  jsou ale 

v tší, než požaduje projekt → v pr m ru 290 mm místo 200 mm. 
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Sonda S2-3 – Deska 

Místo sondy 
Deska v poli C-D, řad  13-14, ve stropu nad 2. NP, poloha vyznačena v 
Obr.12. Dle projektu prvek D101. 

Typ sondy Stanovení polohy výztuže. 

Použité metody Georadar Hilti PS1000, sekaná sonda. 

 

Obr. 82 - Sekaná sonda na zkušebním míst  S2-3 v desce. 

Výsledky stanovení vyztuţení: 

Zjišt no: 

Hlavní výztuž Ø A 5 mm po 100 mm, krytí 30 mm 

Rozd lovací výztuž Ø A 6 mm po 200 mm, krytí 35 mm 

Tloušťka desky 90 mm. 

Dle projektu: 

Hlavní výztuž Ø A 6 mm po 100 mm, 

Rozd lovací výztuž Ø A 8 mm po 350 mm 

Tloušťka desky 80 mm 

Srovnání s projektem: 

Zjišt ná výztuž v daném míst  prvku vícemén  odpovídá projektu. Hlavní 
výztuže se liší pr m rem. Třmínky se liší pr m rem (mají 6mm proti 8mm 
dle projektu) a mají menší rozteče (mají 200 mm proti 350mm dle projektu). 
Odchylky jsou na stranu bezpečnou. 
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Sonda S2-4 – Sloup 

Místo sondy 
Sloup v poli C, řad  10, v 2. NP, poloha vyznačena v Obr.12. Dle projektu 

prvek C10, výztuž zjišťována ve výšce cca 130 mm nad podlahou. 

Typ sondy Stanovení polohy výztuže. 

Použité metody Georadar Hilti PS1000, sekaná sonda. 

 

Obr. 83 - Sekaná sonda na zkušebním míst  S2-4 ve sloupu. 

 

Obr. 84 - Výsledky m ření hlavní výztuže sloupu přístrojem HILTI PS 1000. 
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Obr. 85 - Schematický výkres zjišt né výztuže ve sloupu v míst  sondy S2-4. 

Výsledky stanovení vyztuţení: 

Zjišt no: 

2x 6 Ø AII (R30)  20 mm, krytí 38 - 48 mm 

2x 3 Ø T 14 mm, krytí 40 mm 

Třmínky Ø T 8 mm po 90 mm, krytí 30 - 40 mm 

Dle projektu: Nezjišt no 

Srovnání s projektem: Pro daný prvek nebyla k dispozici výkresová dokumentace.  
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5.3 STROP NAD 3.NP A SLOUP V 3.NP  

 

 

Sonda S3-1 – Pr vlak 

Místo sondy 
Pr vlak v poli C-D, řad  5, ve stropu nad 3. NP, poloha vyznačena v Obr.13. 

Dle projektu prvek R201. 

Typ sondy 
Stanovení polohy výztuže, vyztužení stanoveno u spodního líce uprostřed 
rozp tí a u podpory.  

Použité metody Georadar Hilti PS1000, sekaná sonda. 

 

Obr. 86 - Sekaná sonda na zkušebním míst  S3-1A v pr vlaku (střed). 

 

Obr. 87 - Schematický výkres zjišt né výztuže v pr vlaku v míst  sondy S3 - 1 uprostřed rozp tí 
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Výsledky stanovení vyztuţení uprost ed rozp tí: 

Zjišt no: 
8x Ø T 20 mm, krytí 10 - 60 mm 

Třmínky čtyřstřižné hladké Ø 5,5 mm po 300 mm, krytí 0 mm 

Dle projektu: 
8x Ø T 20 mm 

Třmínky čtyřstřižné Ø A 6 mm po 300 mm 

Srovnání s projektem: Zjišt ná výztuž v danem prvku se shoduje s projektovou dokumentací.  

 

Obr. 88 - Schematický výkres zjišt né výztuže v pr vlaku v míst  sondy S3 - 1 u podpory 

Výsledky stanovení vyztuţení u podpory: 

Zjišt no: 
3x Ø T 20 mm, krytí 25 - 45 mm 

Třmínky čtyřstřižné hladké Ø 5,5 mm po 300 mm, krytí 0 mm 

Dle projektu: 
3x Ø T 20 mm 

Třmínky čtyřstřižné Ø A 6 mm po 300 mm 

Srovnání s projektem: Zjišt ná výztuž v danem prvku se shoduje s projektovou dokumentací. 

 

  



89 

 

Sonda S3-2 – Ţebro 

Místo sondy 
Žebro v poli C-D, řad  5-6, ve stropu nad 3. NP, poloha vyznačena v Obr. 13. 

Dle projektu prvek T203. 

Typ sondy 
Stanovení polohy výztuže, vyztužení stanoveno u spodního líce uprostřed 
rozp tí a u podpory, stanovena i poloha ohyb  smykové výztuže. 

Použité metody Georadar Hilti PS1000, sekaná sonda. 

 

Obr. 89 - Sekaná sonda na zkušebním míst  S3-2A v žebru (střed). 

 

Obr. 90 - Ohyb jedné hlavní výztuže žebra zachycený přístrojem PS1000 na liniovém skenu bočního líce 
žebra, ohyb se nachází ve vzdálenosti cca 800 mm od líce pr vlaku.  

Na skenu jsou dobře patrné i třmínky s pr m rnou roztečí 290 mm. 
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Obr. 91 - Schematický výkres zjišt né výztuže v žebru v míst  sondy S3-2 uprostřed rozp tí 

Výsledky stanovení vyztuţení uprost ed rozp tí: 

Zjišt no: 
3x Ø T 20 mm, krytí 6 mm 

Třmínky dvoustřižné hladké Ø 5,5 mm po 325 mm, krytí 0 mm 

Dle projektu: 
3x Ø T 20 mm 

Třmínky dvoustřižné Ø A 6 mm po 300 mm 

Srovnání s projektem: 
Zjišt ná výztuž v danem prvku se shoduje s projektovou dokumentací. 
Zjišt ná pouze odchylka v rozteči třmínku, které jsou v tší, než požaduje 
projekt → v pr m ru 325 mm místo 300 mm 

 

Obr. 92 - Schematický výkres zjišt né výztuže v žebru v míst  sondy S3-2 u podpory 
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Výsledky stanovení vyztuţení u podpory: 

Zjišt no: 

2x Ø T 20 mm, krytí 6 mm 

Třmínky dvoustřižné hladké Ø 5,5 mm po 290 mm, krytí 0 mm 

Ohyb ve vzdálenosti 800 mm od pr vlaku. 

Dle projektu: 
2x Ø T 20 mm 

Třmínky dvoustřižné Ø A 6 mm po 300 mm 

Srovnání s projektem: 
Zjišt ná výztuž v danem prvku se shoduje s projektovou dokumentací. 
Zjišt ná pouze odchylka v rozteči třmínku, které jsou menší, než požaduje 
projekt → v pr m ru 290 mm místo 300 mm. 
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Sonda S3-3 – Deska 

Místo sondy 
Deska v poli C-D, řad  5-6, ve stropu nad 3. NP, poloha vyznačena v Obr. 13. 

Dle projektu prvek D201. 

Typ sondy Stanovení polohy výztuže. 

Použité metody Georadar Hilti PS1000, sekaná sonda. 

 

 

 

Obr. 93 - Sekaná sonda na zkušebním míst  S3-3 v desce. 

Výsledky stanovení vyztuţení: 

Zjišt no: 

Hlavní výztuž hladká Ø 5 mm po 100 mm, krytí 10 - 30 mm 

Rozd lovací výztuž hladká Ø 5 mm po 250 mm, krytí 10 - 30 mm 

Jde o svařovanou síť. 

Tloušťka desky 110 mm, tloušťka podlahy 50 mm 

Dle projektu: 

Hlavní výztuž Ø A 6 mm po 100 mm, 

Rozd lovací výztuž Ø A 8 mm po 350 mm 

Tloušťka desky 80 mm 

Srovnání s projektem: 

Zjišt ná výztuž v danem prvku se neshoduje s projektovou dokumentací. 
Hlavní výztuže se liší pr m rem.Třmínky se liší pr m rem (mají 5mm proti 
8mm dle projektu) a mají menší rozteče (250 mm proti 350mm dle projektu). 
Liší se tloušťka desky (110 mm proti 80 mm dle projektu). Odchylky jsou na 

stranu bezpečnou. 
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Sonda S3-4 – Sloup 

Místo sondy 
Sloup v poli C, řad  6, v 3. NP, poloha vyznačena v Obr. 13. Dle projektu 
prvek C6, výztuž zjišťována ve výšce cca 125 mm nad podlahou. 

Typ sondy Stanovení polohy výztuže. 

Použité metody Georadar Hilti PS1000, sekaná sonda. 

 

Obr. 94 - Sekaná sonda na zkušebním míst  S3-4 ve sloupu. 

 

Obr. 95 - Schematický výkres zjišt né výztuže ve sloupu v míst  sondy S3-4. 
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Výsledky stanovení vyztuţení: 

Zjišt no: 

2x 5 Ø T 20 mm, krytí 26 mm 

2x 2 Ø T 14 mm, krytí 34 mm 

Třmínky Ø T 6 mm po 100 mm, krytí 10 - 20 mm 

Dle projektu: Nezjišt no 

Srovnání s projektem: Pro daný prvek nebyla k dispozici výkresová dokumentace. 
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6 STATICKÝ POSUDEK VYBRANÝCH ČÁSTÍ 
KONSTRUKCE 

 

Pro statické posouzení  byl vybrán  jeden z nosných prvk  konstrukce - stropní pr vlak nad 2.NP. 

Výztuž, pevnost betonu  a krytí výztuže byly stanoveny při stavebn  technickém pr zkumu. Statický 

posudek bylo provedeno na základ  umíst ní nové technologii ve 3. NP - Obr.96.  

Posouzený pr vlak  - v ose 13 (Obr.97). Pevnostní třida betonu pr vlaku byla stanovena C16/20, na 

základ  dynamického modulu pružností Ecu byl odhadnut statický modul pružností betonu Ec, který 

dosahal hodnoty 16,97 GPa.  Výztuž byla nahrazeny typem AII - R30 (10 300) s hodnotou meze kluzu 

300MPa. 

 

Obr. 96 - Umíst ní nové technologii ve 3. NP. 
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Obr. 97 - Posouzený pr vlak nad 2.NP. 

 

GEOMETRIE A STATICKÉ SCHÉMA 

 

Pro výpočet se pr vlak uvažuje jako oboustranné vetknutý nosnik o třech polích (Obr.98). 

 

 

Obr. 98 - Statické schéma pr vlaku 
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Obr. 99 - Pr řez stropního pr vlaku u podpory nad 2.NP  

b = 0,65 m 

h = 0,80 m 

 

ZATÍŢENÍ 

 

gk,deska = (tdeska + tpodlaha)·b·Ƴžb = (0,08 + 0,045)·6,650·25 = 20,78 kN/m 

Gk,žebra = bžebro · hžebro · Lžebro · Ƴžb  = 0,14·0,5·4,5·25 = 7,875 kN 

qk = 7,5 kN/m - platí pro kategorie E ( pr myslové plochy) 

qk = ƳQ·qk = 1,5·7,5 = 11,25 kN/m 

Qk = (1350·9,81)/4 = 3,3 kN - tíha stroje 

 

MATERÍÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

 

Beton:     C16/20 

 fck = 16 MPa 

 fcd = fck/Ƴc = 16/1,5 = 10,67 MPa 

 fcm = fck + 8 = 18,67 MPa 

 fctm = 0,3·fck 
2/3 

= 0,3·25
2/3 

= 1,9 MPa 

 

Výztuž:  R30 (10 300) 

 fyk = 300 MPa 

 fyd = fyk/Ƴs = 300/1,15 = 260,9 MPa 

 Es = 200 GPa 

 εyd = fyd/Es = 260,9·106/200·109
 = 1,3 ‰ 

 

  



98 

 

KOMBINACE 

 

Dle normy ČSN EN 1990 byly kombinace vypočteny pomocí rovnice 6.10a a 6.10b. Výpočet 

kombinací byl proveden v programu SCIA Engineer, verze 17.01. 

6.10 : ∑ 𝛾𝐺, 𝐺 , " + " 𝛾 " + "𝛾 ,1𝜓0,1 ,1" + " ∑ 𝛾 ,  𝜓0, ,  ≥1 >1 

 

6.10 : ∑ 𝜉 𝛾𝐺, 𝐺 , " + " 𝛾 " + "𝛾 ,1 ,1" + " ∑ 𝛾 ,  𝜓0, ,  ≥1 >1 

 

SCHÉMATA UVAŢOVANÝCH ZAT ŢOVACÍCH STAV  

 

ZS1 - vlastní tíha 

 

 

 

ZS2 - zatížení od stropní desky 

 

 

 

ZS3 - zatížení od žeber 

 

 

ZS4 - užitné zatížení (šach 1) 
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ZS4 - užitné zatížení (šach 2) 

 

 

ZS5 - tíha stroje 

 

 

Obr.100 - Zat žovací stavy stropniho pr vlaku nad 2.NP. 

 

VÝPOČET VNIT NÍCH SIL 

Vnitřní síly byly vypočteny v programu SCIA Engineer v. 17.01 

Posouvající síly 

VED = 122,58 kN 

 

Obr.101 - Pr b h posouvající síly na pr vlaku nad 2.NP - řada 13 

 

Ohybové momenty 

MED = 157,20 kNm 

 

Obr.102 - Pr b h ohybového momentu na pr vlaku nad 2.NP - řada 13 
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MSÚ - POSOUZENÍ NA OHYB 

Kontrola míry vyztužení: 

3xAII(R30) 20mm 

As = 
        = (3,14·0,022)·3/4 = 0,94·10-3

 m
2
 

As,min = 0,26·             = 0,26·1,9·0,65·0,775/300 = 8,3·10-4
 m

2
 

   > 0,0013·b·d = 0,0013·0,65·0,775 = 6,55·10-4
 m

2
 

As,max = 0,04·Ac = 0,04·b·h = 0,04·0,65·0,8 = 2,08·10-2
 m

2
 

As = 0,94·10-3
 m

2
  >  As,min = 8,73·10

-4
 m

2
               VYHOVUJE 

As = 0,94·10-3
 m

2
  <  As,max = 2,08·10-2

 m
2
               VYHOVUJE 

Poloha neutrální osy: 

Fst = Fcc 

As·fyd = λ· 𝑥   fcd · bp → 𝑥 = 
                    = 

     1 -               1                1       1   = 0,044 m 

Poloha t žišt  výztuže a účinná výška pr řezu: 

d1 = c + 
    = 0,030 + 0,02/2 = 0,040 m 

d = h - d1 = 0,8 - 0,040 = 0,760 m 

 

Kontrola přetvoření výztuže: 

ε
s   ε

yd 

ε
s = εcu3/x·(d-x) = 0,0035/0,044·(0,760 - 0,044) = 0,0569 → 57,0 ‰ 

ε
s = 57,0 ‰     >     εyd = 1,3 ‰                  VYHOVUJE 
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Obr.103 - Schéma p sobení pr vlaku při MSÚ 

Rameno vnitřních sil: 

zc = d - (x/2)· λ  = 0,76 - (0,044/2) ·0,8 = 0,7424 m 

Kontrola únosnosti pr řezu: 

MRd  ≥  MEd 

MRd = As ·fyd ·zc  = 0,94·10-3
 ·260,9·103

 · 0,7424 = 182,07 kNm 

MEd = 157,20 kNm 

MRd = 182,07 kNm     >    MEd = 157,20 kNm        VYHOVUJE 

 

MSÚ - POSOUZENÍ NA SMYK 

 

Návrhová únosnost ve smyku: 

VRd,c = CRd,c·kv·(100·p1·fck)
1/3 ·bw·d 

CRd,c = 0,18/ Ƴc = 0,18/1,5 = 0,12 

kv = 1 + √     = 1 + 0,513 = 1,51 <  2,0               VYHOVUJE 

p1 = 
          = 

                   = 0,0019 <  0,02             VYHOVUJE 

VRd,c = CRd,c·kv·(100·p1·fck)
1/3 ·bw·d = 0,12·1,51·(100·0,0019·16)1/3·0,65·0,76·103

 = 129,67 kN 

VRd,c,min = vmin ·bw ·d 
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vmin = 0,035·kv
3/2·fck

1/2
 = 0,035·1,513/2·161/2

 = 0,26 MPa 

VRd,c,min = vmin ·bw ·d = 0,26·0,65·0,76·103
 = 128,44 kN 

V
Rd,c 

≥ V
Rd,c,min 

VRd,c  = 129,67 kN         ≥        VRd,c,min = 128,44 kN           VYHOVUJE 

V
Rd,c 

≥ V
ED 

VRd,c  = 129,67 kN          >       VED = 122,58                       VYHOVUJE 

 

 

6.1 ZÁVĚR KE STATICKÉMU POSUDKU STROPNÍHO 
PRŮVLAKU 

 

Stropní pr vlak nad 2.NP byl posouzen pro mezní stav únosnosti v ohybu a v smyku. Stropní 

pr vlak při namáhání na ohyb a na smyk výhov l požadavk m dle dnešních norem. Pričemž, na smyk 

prvek vyhov l požadavk m bez uvažovaní návrhu smykové výztuže a započítání únosnosti třmínk . 
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7 ZÁVĚR K PRÁCE 

Cílem práce bylo představit principy pr zkumu a diagnostiky existujících konstrukcí, popsat 

metody, kteri se použiváji při diagnostice. Na základ  požadavk  objednatele bylo taky cílem ov ření 

materiálových charakteristik betonu konstrukce, a ov ření dodržení vyztužení dle projektové dokumentace. 

V teoretické části práce jsou popsány principy a postup hodnocení existujících konstrukcí, metody, 

kteri se použivájí při stavebním pr zkumu, jejích rozdíly, výhody a nevýhody, rozsah použití a destruktivní 

charakter metod. 

Praktická čast práce je zam řena na stavebn  technický pr zkum pr myslové haly o třech 

podlazích. V každém podlaží byly odebráný 6 vývrtu - pro stanovení kvality betonu (materiálových 

charakteristik) a 4 místa výzkoušený pro stanovení výztužení dle projektové dokumentace. 

Bylo odebráno celkem 18 jádrových vývrt , z nich následn  vyrobeno 23 zkušebních t lesa. 

Výsledky laboratorních zkoušek ukazaly na tyto pevnostní třidy: 

Beton stropní kce nad 1.NP  C 25/30  (fck,is = 26,8 MPa ≥ 26,0 MPa). 

Beton stropní kce nad 2.NP  C 16/20  (fck,is = 18,3 MPa ≥ 17,0 MPa). 

Beton stropní kce nad 3.NP  C 12/15  (fck,is = 15,9 MPa ≥ 13,0 MPa). 

Beton sloup  1.NP aţ 3.NP C 16/20  (fck,is = 20,0 MPa ≥ 17,0 MPa). 

Z výsledk  zkoušek je patrné, že beton stropních konstrukcí i beton sloup  ve všech podlažích 

splňují požadavky současných norem pro beton nosných železobetonových konstrukcí. Nejv tší kvalitu 

betonu má stropní konstrukce nad 1.NP (C25/30), nejnižší kvalitu - beton stroní konstrukce nad 3.NP 

(C12/15). Beton stropní konstrukce nad 2.NP a beton sloup  ve všech podlažích vykazoval stejnou 

pevnostní třidu C16/20. 

Pr vlaky, žebra a sloupy byly vyztuženy tak, že jejich hlavní výztuž lze považovat za shodnou s 

projektovou dokumentací.  U sloup  ve 2.NP a 3.NP (sondy S2-3 a S3-4) bohužel nebyly k dispozici 

výkresové dokumentáce. V případech, kdy výztuž neodpovídala výztuži uvedené v projektové doku-

mentaci, byla se nahrazena jiným typem, která m la stejnou mez kluzu. V rámcí stanovení vyztužení prvk  

zjišt no, ze prakticky ve všech připadech odpovídalo výztužení dle projektové dokumentace. Zjišt né od-

chylky byly na stranu bezpečnou. 

Výztužení desek zcela odpovídalo projektové dokumentací. Pouze deska v 3.NP se neshoduje s 

projektem. Hlavní výztuže se liší pr m rem.Třmínky se liší pr m rem (mají 5mm proti 8mm dle projektu) 

a mají menší rozteče (250 mm proti 350mm dle projektu). Liší se taky tloušťka desky (110 mm proti 80 

mm dle projektu). Odchylky jsou na stranu bezpečnou. 

V posledné cástí práce byl proveden staticky posudek stropního pr vlaku nad 2.NP. Pro posouzení 

byl zvolen tento pr vlak z d vodu očekávané zm ny zatížení. Stropní pr vlak při posouzení v ohybu a ve 

smyku vyhov l požadavk m dle dnešních norem.  Statický posudek prokázal, ze konstrukčný prvek vyhoví 

budouci zm n  zatížení a uživatel objektu muže klidn  nový stroj připravovat pro instalací a provoz. 
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