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ABSTRAKT  
Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonové monolitické konstrukce 
průmyslové haly. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou část a praktickou 
část. Teoretická část je zaměřena na možnosti diagnostiky železobetonových objektů 
a způsoby vyhodnocení naměřených parametrů. Praktická část využívá poznatků 
z teoretické části a posuzuje jednotlivé prvky monolitické haly. V této části práce 
se zejména posuzují materiálové vlastnosti betonu a poloha, typ a průměr výztuže 
v jednotlivých posuzovaných místech. Pro zjištění polohy a průměru výztuže 
je použita nejmodernější technologie, a to přístroje Hilti PS 1000 
a Profometer PM 630. V nutných případech doplněna o sekané sondy. Kvalita betonu 
je vyhodnocena pomocí odebraných jádrových vývrtů. Závěr práce shrnuje naměřené 
a vyhodnocené výsledky materiálových vlastností konstrukce. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Stavebně technický průzkum, diagnostika, beton, ocelová výztuž, georadar, 
profometer.  

ABSTRACT  
The subject of this master’s thesis is the diagnostic survey of the industry cast-in-
place hall. The thesis contains theoretical and practical part. The theoretical part 
is focused on available options of diagnostic methods and options of materials 
evaluation. The practical part contains material assessment of chosen elements 
of construction. This part of thesis is focused on localizing the position and the 
diameter of reinforcement in every single element. Next step is focused on the 
quality of the concrete, particularly compressive strength and modulus of elasticity. 
The modern machines, like Hilti PS 1000 and Profometer PM-630, are used to localize 
the position and diameter of reinforcement. The quality of concrete is determined 
by removed bore core. Evaluation of material characteristics of the structure is in the 
conclusion.  

KEYWORDS  
Construction and technological survey, diagnostics, concrete, reinforcement, ground 
penetrating radar, profometer.  
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1. ÚVOD 

 Neopominutelnou součástí statického posouzení budov je stavebně technický 

průzkum. Vzhledem k obrovské rozmanitosti stavebních konstrukcí, materiálů a jejich 

kombinací není možné bez diagnostiky vytvořit podklady pro její bezpečné a funkční 

uspořádání. U nových staveb se stavební zkušebnictví zaměřuje zejména na používané 

materiály a jejich atestaci pro použití v konstrukci. U stávajících objektů s často neznámou 

historií a nemožností doložit materiálové charakteristiky vystává problém jejich 

plnohodnotného zjištění. Vzhledem k užívání objektů po dobu desítek i stovek let je 

materiálová a konstrukční základna velice rozsáhlá. Historický vývoj konstrukcí se měnil 

dle funkčních požadavků na objekty a dle materiálových možností dané doby. 

 Stavebně technický průzkum je velmi často podnícen vznikem poruchy, u starších 

objektů je to nutnost revize funkčních parametrů či nutnost posouzení bezpečnosti 

konstrukce vzhledem k nové funkci objektu. U nových objektů po vzniku poruchy musí 

dojít k zjištění materiálových charakteristik posléze sloužících pro ověření dodržení 

projektové dokumentace. U starších staveb bývá výkresová dokumentace nekompletní 

nebo neexistuje. Existující dokumentace nemusí odpovídat skutečnému provedení stavby.     

 Nedílnou součástí dnešního stavebnictví je diagnostika stávajících staveb. Tento 

trend je dán ohromnou rozmanitostí stavebních objektů, používaných materiálů 

a technologií výstavby. Vývoj těchto faktorů dále ovlivňuje historický rozvoj lidských 

obydlí, které mohou sloužit nepřebernému množství funkcí. Dalším určujícím faktorem je 

materiálová základna a její proměnlivé vlastnosti.  

 Diagnostické metody se vytvářejí společně s konstrukcemi a vývojem jednotlivých 

materiálů. Vizuálně defektoskopická prohlídka je základní nástroj pro rychlé zhodnocení 

konstrukce a závažnosti poruchy. Tato prohlídka je často nedostačující, a tak jsou vyvíjeny 

velmi sofistikované metody, například elektromagnetická indukce výztuže či georadary. 

Tyto metody dosáhly značného rozvoje společně s rozvojem elektroniky. Bez nových 

metod kopírujících nové trendy ve stavebnictví nelze provádět efektivní a dostatečně 

přesný průzkum. 

 

 

 



11 
 

2. CÍLE PRÁCE 

 Cílem diplomové práce je zhodnocení materiálových a konstrukčních vlastností 

stávajícího stavu pětipodlažního železobetonového skladovacího objektu. Diplomová práce 

hodnotí materiálové vlastnosti betonu a ocelové výztuže. Dále práce hodnotí technický stav 

konstrukce, její konstrukční uspořádání, rozměrové parametry a způsob vyztužení. Tyto 

parametry následně porovnává s částmi existující projektové dokumentace. Práce si klade 

za cíl stanovit zmíněné parametry v konstrukčně důležitých částech konstrukce. Jedná se 

o střední a krajní část průvlaků, střední a krajní část trámů, stropní desky a sloupy. 

V praktické části práce je také řešen statický posudek zapraveného otvoru. 

 Dále práce posuzuje vhodnost změny funkce užívání z výrobní haly na skladovací 

prostory a poukazuje z tohoto pohledu na nevyhovující parametry. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Vlastnosti železobetonu 

3.1.1 Historie 

Beton se ve stavebnictví využívá již několik tisíciletí. V období Římské říše došlo 

k velkému rozvoji betonových konstrukcí. Beton byl využíván již cca 200 let př. n. l. 

Složení betonu bylo závislé na místních podmínkách. Beton se připravoval z jemného 

a hrubého kameniva, vody a sopečného popílku jako pojiva. Tento materiál byl využit při 

stavbě významných staveb Římské říše (mosty, akvadukty, lázně, Pantheon). Beton se 

zejména využíval pro svoji vysokou hodnotu pevnosti v tlaku na klenby, stěny a základové 

konstrukce.   

Beton byl schopen díky hydraulickým vlastnostem popílku tuhnout a tvrdnout i pod 

vodou. Tato vlastnost dodávala betonu stálost i v horších klimatických podmínkách. Mezi 

obdobím Římské říše a 18. stoletím nedocházelo k výstavbě betonových konstrukcí. 

Moderní beton se začal znovu vyvíjet v 18. století po objevení možnosti pálení vápence 

a přísad nad mez slinutí. Toto uměle vytvořené pojivo se označovalo jako „románský 

cement“. K zásadnímu rozvoji došlo v 19. století v Anglii v Portlandstonu pálením 

místních hornin s obsahem oxidu vápenatého (CaO), oxidu křemičitého (SiO2), oxidu 

hlinitého (Al2O3) a oxidu železitého (Fe2O3). 

Do této doby se beton využíval pouze na tlačené konstrukce. Přelom přinesl rok 

1867, kdy vynález Josepha Moniera změnil zásadně jeho využití. Samotný beton má 

vysokou pevnost v tlaku, ale malou pevnost v tahu. Tento zásadní nedostatek bylo možné 

omezit vložením ocelové výztuže. Podobná tepelná roztažnost betonu a ocelové výztuže 

(beton α=10*10-6[K-1], ocel α=12*10-6[K-1] umožnila spolupůsobení těchto materiálů. 

Dalším faktorem pro možnost vyztužení ocelí je zásadité prostředí betonu 

pH Ca(OH)2 = 12,5. Toto prostředí zamezuje korozi výztuže. 

Na těchto poznatcích je postaven další vývoj železobetonu. Jednak rozvoj typů 

výztuže od hladkého drátu po žebírkové výztuže, tuhé vložky, lana a rozptýlenou výztuž. 

Podstatným vývojem prošla i technologie zpracování betonu. Nejvýznamnější je rozdělení 

na monolitický a prefabrikovaný beton. Technologie se vyvíjela od monolitických 

konstrukcí po prefabrikované konstrukce. Na konci 20. století došlo k opětovnému vývoji 

atypických monolitických konstrukcí. [1] 
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3.1.2 Vlastnosti ztvrdlého betonu 

Vlastnosti ztvrdlého betonu jsou ovlivněny řadou faktorů, které mají vliv na 

výsledné parametry betonu. Výsledné parametry ovlivňuje způsob výroby čerstvého 

betonu, vstupní materiál, množství betonu na jednu záměs, způsob výroby čerstvého 

betonu, technologie provádění (monolit, prefabrikát), bednění, doprava betonu, ošetřování 

betonu, prostředí v okolí daného prvku klimatické vlivy, zatížení a tvar konstrukčních 

prvků. Návrhové základní parametry jsou dány návrhem čerstvé směsi dle ČSN EN 206. 

Beton vykazuje vysokou pevnost v tlaku, ale cca oproti tlaku jen desetinovou 

pevnost v tahu. Pevnost v tlaku je základní charakteristikou ztvrdlého betonu. Dalším 

významným parametrem je modul pružnosti betonu, který není přímo závislý na pevnosti 

betonu v tlaku. Při překonání pevnosti v tahu dochází k rozvoji trhlin a k degradaci 

konstrukce. V případě tahového namáhání konstrukce je nutné beton vyztužit ocelovou 

výztuží, a to pomocí ocelových prutů nebo rozptýlené výztuže.  

Pro nosné konstrukce se využívá beton obyčejný s objemovou hmotností ve 

vysušeném stavu 2000 až 2600 kg/m3. Těžký beton s objemovou hmotností ve vysušeném 

stavu větší jak 2600 kg/m3 využijeme u stínících konstrukcí. Spíše v ojedinělých případech, 

zejména u rekonstrukcí se může využít lehký beton s objemovou hmotností ve vysušeném 

stavu v rozmezí více jak 800 a méně než 2000 kg/m3. V konstrukcích se převážně se 

setkáváme s obyčejným betonem. 

Problém může vyvolat i více jak stoleté využívání betonu. Jednotlivé parametry se 

vzhledem k podmínkám, způsobu výroby a provádění mohou významně lišit. Pevnost 

betonu je nutné posuzovat vzhledem ke stáří konstrukce. 

Dále se práce bude podrobněji zabývat především pevností betonu v tlaku, aby 

pomocí těchto parametrů bylo možné posoudit statiku objektu. [2] 
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Pevnosti betonu v tlaku 

Nejdůležitějším z mechanických vlastností je pevnost betonu v tlaku. Bez znalosti 

tohoto parametru není možné posuzovat ani navrhovat betonové konstrukce. 

Stanoví-li se pevnost experimentálně za účelem zjištění výpočtových hodnot pro 

ověření jakosti materiálu nebo pro projektování, mluvíme o pevnosti technické. V případě 

určení pevnosti na základě teorie pravděpodobnosti bez znalosti známých nebo skutečných 

pevností v konstrukci při současném respektování technické pevnosti, jedná se o pevnost 

statistickou. [2] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku je podle ČSN EN 206 definována jako 

hodnota, pro kterou lze očekávat nižší hodnoty nejvýše u 5 % vzorků základního souboru 

všech možných výsledků zkoušek hodnoceného objemu betonu. Charakteristická pevnost 

betonu v tlaku se udává jako krychelná fck,cube N/mm2 nebo válcová fck,cyl N/mm2. 

U čerstvých betonů se provádí výroba vzorků válcových průměru 150 mm a výšky 300 

mm nebo krychelných o hraně a = 150 mm. Odběr se provádí dle normy ČSN EN 12350-1 

Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků.  Charakteristická pevnost betonu se 

stanoví ve stáří 28 dnů od vyrobení vzorků. U betonů ztvrdlých se odebírají jádrové vývrty 

za pomoci jádrové vrtačky. Válcové vývrty mají obvykle průměr 50, 75, 100, 150 nebo 

200 mm. Za základní rozměr se považuje průměr 100 mm. Poměr výšky k průměru bývá 

obvykle 1:1 nebo 2:1. Při větším poměru výšky a průměru vzorku než 2:1 je únosnost 

částečně vyčerpána ztrátou stability. Zkouška musí prokázat, že stanovená charakteristická 

pevnost betonu v tlaku je stejná nebo vyšší než je minimální charakteristická pevnost pro 

danou pevnostní třídu. [3][5] 
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Základní třídy pevnosti betonu v tlaku uvádí norma ČSN EN 206. Lehký beton je 

označen značkou LC a obyčejný a těžký beton je označen C. [5] 

Pevnostní třída 
betonu 

Minimální charakteristická 
válcová pevnost fck,cyl 

[N/mm2]    

Minimální charakteristická 
krychelná pevnost fck,cube 

[N/mm2]    

C 8/10 8 10 
C 12/15 12 15 
C 16/20 16 20 
C 20/25 20 25 
C 25/30 25 30 
C 30/37 30 37 
C 35/45 35 45 
C 40/50 40 50 
C 45/55 45 55 
C 50/60 50 60 
C 55/67 55 67 
C 60/75 60 75 
C 70/85 70 85 
C 80/95 80 95 
C 90/105 90 105 
C 100/115 100 115 

 

Tabulka 1 - Pevnostní třídy obyčejného a těžkého betonu označeného písmenem C dle normy ČSN EN 206. 
[5] 
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3.2 Vlastnosti betonářských výztuží   

3.2.1 Historie 

Rané počátky vyztužování jsou zaznamenány již v Římské říši. Zde se používaly 

bronzové tyče, ale převážná část konstrukcí byla zhotovena jako prostý beton. Moderní 

pojetí výztuže se začalo rozvíjet v druhé polovině 19. století. Za první doloženou výztuž se 

považuje patent na používání výztuží Josepha Moniera z roku 1867. Po tomto objevu došlo 

k masivnímu experimentování s výztužnými vložkami. [1] V 21. století se již nevyužívají 

jen ocelové výztuže, ale můžeme se setkat s velkou materiálovou rozmanitostí (plast, 

uhlíková vlákna, nerezové oceli, rozptýlená výztuž). 

 

3.2.2 Vlastnosti ocelí pro betonářskou výztuž 

Používá se ocel s pevností 340 až 450 MPa a obsahem uhlíku v rozmezí 0,1 až 0,15 % 

uhlíku. Oceli s větším obsahem uhlíku do 0,5 % mívají pevnost v rozmezí 700 až 800 MPa 

a tažnost 10 %. Pevnost klesá s rostoucí teplotou nad 300 °C. Při teplotách nad 500 °C je 

pevnost oceli cca na 50 % původní deklarované pevnosti. S těmito teplotami také výrazně 

klesá modul pružnosti a roste tažnost. Opakované namáhání vysokou teplotou nad 300 °C 

způsobuje pokles pevnosti až na hodnotu únavové pevnost, která je cca 30 až 40 % 

původní pevnosti. [2] 

 

VLASTNOSTI HODNOTA VÝPOČTOVÁ HODNOTA 
Hustota [kg/m3] 7 830 - 7880 7850 
Modul pružnosti [MPa]     
- v tahu a v tlaku 200 000 - 220 000 210000 
- ve smyku 85000 85000 

Součinitel teplotní délkové roztažnosti 
[K-1] 10*10-6 – 12*10-6 12*10-6 

Poissonův součinitel   0,3 
Měrná tepelná kapacita [kJ*kg-1*K-1]   0,46 

Tabulka 2 – Základní vlastnosti betonářských ocelí. [2] 
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3.2.3 Typy betonářských ocelových výztuží 

Běžná betonářská výztuž 

• Dráty a tyče: 

Dráty a tyče jsou vyrobeny jako hladké, s vtisky nebo s žebírky (výstupky). U výztuží 

vyrobených do roku 2006 daný tvar žebírek odpovídal určité pevnosti oceli. Pro jednotlivá 

období platily různé normy pro výrobu výztuží. Dráty a tyče se vyrábějí v průměrech 

4 až 50 mm a v délkách do 14 m. Výztuž se vyrábí ve svitcích v průměrech 4 až 12 mm. 

U starších typů výztuží je nutné správně stanovit průměr výztuže. U typů výztuží roxor 

a isteg vnější průměr neodpovídá plnému průřezu výztuže. [2] 

 

Obrázek 1 Průřez „Roxoru“ odpovídá 61% průřezu klasické kruhové výztuže při stejném D. [3] 
 

 

. 
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Obrázek 2 U starších konstrukcí se můžeme setkat s hladkou hlavní výztuží zakončenou háky. 
 

• Svařované sítě: 

Svařované sítě tvoří navzájem bodově svařené dráty tvořící pravoúhlou síť a jsou 

vytvořeny z hladkých drátů (označení S), z drátů s vtisky (označení Sv) nebo žebírkových 

drátů za studena tažených (označení Sz). Ve většině případů se používají sítě 

z žebírkových drátů. Sítě mohou být nosné v obou směrech (stejný průměr v obou směrech 

sítě) nebo pouze v jednom směru (různé průměry v jednotlivých směrech). Sítě se 

používají zejména pro vyztužování plošných prvků (stropní desky, podlahy). V místech 

překrytí sítí mohou být sítě až ve třech vrstvách. Může zde nastat problém s různým 

krytím. Průměry drátů používaných pro sítě jsou 4 až 10 mm. Rozteč ok sítí 50 až 300 * 50 

až 300 mm. Běžné rozměry sítí 2 * 3 m, 2,15 * 5 m nebo 2,4 * 6 m. [2] 

• Korozivzdorná betonářská výztuž: 

Používají se v místech konstrukce, kde nemůžeme zaručit dlouhodobou ochranu výztuže 

proti korozi. Nerezová výztuž musí obsahovat minimálně 12 % chromu. Průměry 

3 až 16 mm jsou válcovány za studena. Průměry 18 až 40 mm jsou válcovány za tepla. 

Výztuž je vhodná do prostředí s velkým obsahem chloridů. Běžná mez kluzu je 

200 až 500 MPa. Používané typy pro vyztužování betonu se liší vzájemným poměrem 

legujících prvků. Zpravidla kvůli 10-krát vyšší ceně než u uhlíkové oceli se nerezová ocel 

používá pouze v kritických místech konstrukce. [2] 
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Předpínací výztuže 

• Dráty 

Ocelové dráty jsou vyráběny v průměrech 2,0 až 7,5 mm. Pevnost drátů v tahu je 

1570 až 2000 MPa. Tažnost je významně ovlivněna způsobem zpracování. Dráty jsou 

vyráběny jako hladké. [2] 

• Spletence a lana  

Výroba probíhá svinutím drátů průměru 2,5 až 5,5 mm. Možné typy lan: spletence 

dvojdrátové, spletence trojdrátové, lana sedmipramenná, lana sedmipramenná 

s protikorozní ochranou. [2] 

• Tyče 

Tyče se vyrábí v hladkém provedení oprůměru 25 až 30 mm, žebírkové o průměru 

10,5 až 16 mm nebo celozávitové průměru 32 mm. Pevnost tyčí v tahu je 

1570 až 2000 MPa. [2] 

Kovová vlákna 

Kovová vlákna se využívají pro zvýšení tahové pevnosti betonu. Uplatňují se 

především u průmyslových podlah a deskových prvků. Výztužné prvky jsou vyráběny z 

drátu nebo plechu. Jednotlivé drátky mohou mít koncovou úpravu zahnutím nebo 

rozšířením. Používané pevnosti 500 až 1000 MPa. [2] 

Tuhá výztuž 

Jedná se o poměrně masivní prvky standardně vyráběné z konstrukčních ocelí 

S 235, S 355. U starších konstrukcí se můžeme také setkat s využitím kolejnice nebo 

obdobného masivního prvku. Tyto prvky bývají chráněny betonovou krycí vrstvou. 

Používají se jak do tlačených, tak i do ohýbaných prvků. Ocelové trubky lze použít jako 

ztracené bednění o průměru 0,2 až 2 m s tloušťkou stěny 2 až 40 mm. [2] 

Obrázek 3 Prvky tuhé výztuže. [2] 
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Tabulka 3 Historický vývoj betonářských výztuží. Část 1. [5] 
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Tabulka 4 Historický vývoj betonářských výztuží. Část 2. [5] 
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3.3 Zkoušení železobetonových konstrukcí  

3.3.1 Postup hodnocení stávajících konstrukcí dle ČSN ISO 13822  

Norma určuje základní postupy při stavebně technickém průzkumu. 

• Účel 

Prvním krokem při hodnocení stavebních konstrukcí je stanovení účelu hodnocení. Účel 

hodnocení je dán zejména po konzultaci s objednatelem stavebně technického průzkumu.  

Určující faktory: 

a) Úroveň bezpečnosti konstrukce a jejich částí tak, aby poskytovala zaručenou 

bezpečnost při užívání stavby. 

b) Úroveň trvale udržitelných technických vlastností objektů. U speciálních 

konstrukcí jsou zvýšené požadavky na nepředvídatelné události (zemětřesení, náraz). 

c) Speciální požadavky na funkční vlastnosti. Tyto požadavky vytváří závislost 

životnosti konstrukce a nákladů na zhotovení konstrukce. 

 

• Postup 

Zvolení správného postupu závisí na účelu hodnocení. Každý postup je specifikován podle 

daného typu konstrukce a dalších okolností (dostupnost objektu, stav porušení objektu, 

dostupnost výkresové dokumentace). V případě jakékoliv nejasnosti je doporučená 

předběžná prohlídka stavby. Konstrukce se hodnotí vzhledem jejímu současnému stavu. 

Postup hodnocení: 

a) Stanovení účelu hodnocení: 

Stanovení účelu hodnocení dle určujících faktorů.Na začátku je nutné stanovit účel 

hodnocení vzhledem k budoucí funkci budovy. Funkce budovy je dána předpokládaným 

využitím objektu. 

b) Scénáře: 

Scénáře udávají možné postupy při hodnocení a návrhu opatření. Sestavení z důvodu 

změny účelu využití stavby. Dalším důvodem je zmožná změna zatížení konstrukce. 
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c) Předběžné hodnocení: 

1) Studium dokumentace a dalších údajů: 

V první fázi předběžného hodnocení konstrukce je nutné prohlédnout projektovou 

dokumentaci. U dokumentace zkontrolujeme, zda je aktuální. Je nutné prověřit záznamy 

všech provedených změn. Dále se provede kontrola vlivů extrémního zatížení v průběhu 

životnosti objektu (extrémní zatížení, seizmicita, změny v základových poměrech, 

poškození korozí, nesprávné využití stavby).   

2) Předběžná prohlídka: 

Předběžná prohlídka má za úkol stanovit typ konstrukčního systému a poškození 

konstrukce nebo jejich částí. Provádí se pomocí vizuálně defektoskopické prohlídky a za 

pomocí jednoduchých nástrojů. Provede se záznam vlivů okolního prostředí. 

3) Předběžné ověření: 

Provede se identifikace kritických míst konstrukce. Na tyto stanovená místa se pak 

především zaměřuje další podrobný průzkum.  

4) Rozhodnutí o okamžitých opatřeních: 

V případě zjištění nebezpečných stavů konstrukce je nutné toto nebezpečí ohlásit 

objednateli a provést neprodleně nápravu. Kritické nedostatky je nutné odstranit okamžitě 

tak, aby nedošlo o ohrožení bezpečnosti veřejnosti. 

5) Doporučení pro podrobné hodnocení: 

Při předběžném hodnocení konstrukce je možné odhalit konkrétní závady. V případě 

vyhodnocení závad jako neohrožujících bezpečnost konstrukce je možné upustit od 

podrobného hodnocení. Pokud se vyskytne jakákoliv nejasnost v zatížení nebo 

v materiálových vlastnostech konstrukce, je nutné provést podrobný průzkum. 

d) Podrobné hodnocení: 

1) Detailní vyhledávání a prověření dokumentace: 

V případě dostupné dokumentace se prověří výkresy, statický výpočet, stavební deník, 

záznamy o prohlídkách a záznamy o změnách využití stavby. Dále se ověřují zákonná 

nařízení, předpisy a normy využité pro výstavbu. Prověří se také lokalita, hladina spodní 

vody a základové poměry. Je nutné posoudit pravdivost jednotlivých dokumentů a počítat 

s tím, že nemusejí odpovídat skutečnému provedení stavby.  
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2) Podrobná prohlídka a zkoušky materiálů: 

Stanovení konstrukčních rozměrů, detailů a charakteristických hodnot materiálových 

parametrů je možné převzít z projektové dokumentace jen v případě, že není žádná 

pochybnost o pravdivosti údajů v dokumentaci. Pokud se vyskytne jakákoliv pochybnost je 

nutné rozměry a materiálové vlastnosti určit z podrobné prohlídky a ze zkoušek materiálů. 

Vyhodnocení parametrů zahrnuje pravděpodobnostní modely rozdělení vlastností 

v jednotlivých částech konstrukce. 

3) Stanovení zatížení: 

Stanoví se zatížení vlivem prostředí. Je nutné také stanovit stálé a užitné zatížení. Zatížení 

konstrukce může vysokou měrou ovlivňovat její vlastnosti. 

4) Stanovení vlastností konstrukce: 

Vlastnosti a únosnost konstrukce se stanovují za pomocí zkoušek. Zkoušky využijeme 

vždy, když nemáme dostatek informací z předchozího průzkumu.  

5) Analýza konstrukce: 

Pro stanovení účinků zatížení na konstrukci se provede analýza konstrukce dle 

ČSN ISO 2394. Stanoví se únosnost jednotlivých prvků konstrukce. Zde se musí také 

přihlédnou k degradaci konstrukce vlivem zatížení a k časovému průběhu degradace. Pro 

správné stanovení únosnosti je nutné správně vystihnout degradační jevy na konstrukci. 

6) Ověření: 

Z důvodu zajištění spolehlivosti se provádí ověření konstrukce dle ČSN ISO 2394. Je zde 

vyžadována určitá úroveň funkční způsobilosti. Normy, podle kterých byla budova 

navržena, jsou pro nás pouze informativní. 

e) Výsledky hodnocení: 

1) Zpráva: 

Veškeré naměřené a zpracované údaje musí být uvedeny ve zprávě. Zpráva by měla 

obsahovat jednotlivé zpracovávané fáze průzkumu konstrukce.  

2) Koncepční návrh konstrukčních opatření: 

V případě prokázání nedostatečné bezpečnosti nebo použitelnosti je nutné navrhnout 

konstrukční opatření odpovídající navrhované životnosti. 
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3) Řízení rizik: 

U některých konstrukcí je vhodné místo návrhu konstrukčních opatření navrhnout způsoby 

řízení nebo snížení rizik. Může se jednat o soubor několika omezení (omezení zatížení na 

určitou maximální hodnotu, monitoring konstrukce, návrh opatření při vzniku krizové 

situace).[6] [15] 

 

3.3.2 Stavebně technický průzkum 

 Stavebně technický průzkum (STP) je nedílnou součástí diagnostiky stavebních 

objektů. Využití je zejména v případě nutnosti zjištění konstrukčních a materiálových 

charakteristik objektu. Průzkum může být zaměřen na jakoukoliv část vlastností objektů 

(tepelně izolační, vlhkostní podmínky, zjištění stavu inženýrských sítí, odolnost vůči 

extrémnímu zatížení, stínící parametry proti ionizujícímu záření, statika, životnost 

konstrukce, postup degradace). [3] [15] 

STP se provádí na jedné ze tří fází: 

• Předběžný STP zvolíme z důvodů potřeby získání základních údajů o konstrukci. 

Slouží jako podklad pro zadávací dokumentaci u rekonstrukcí a modernizací. 

Někdy ho volíme v první fázi u novostaveb při objevení prvních problémů či vad. 

• Podrobný STP je mnohem podrobnější než předběžný průzkum a vychází 

z naměřených hodnot. Dané hodnoty jsou stanoveny na základě zkoušek a slouží 

jako poklad pro statický výpočet a projektovou dokumentaci. 

• Doplňující STP je volen v případě zjištění lokálních nedostatků podrobného 

stavebního průzkumu. Některé problémy vyvstanou až při samotné realizaci a je 

nutné doplnit dokumentaci o adekvátní údaje. 

Údaje získané STP jsou zpracovány v závěrečné zprávě. Dokument by měl maximálně 

možným způsobem popsat danou konstrukci, objektivně vyhodnotit její stav a poukázat na 

kritická místa a možná rizika. [3] [15] 
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3.3.3 Základní diagnostické metody při STP pro železobeton 

Nedestruktivní metody 

Metody neporušují konstrukci. Tvrdoměrné metody zanechávají většinou zanedbatelný 

otisk po provedení měření. Tyto metody většinou měří fyzikálně-mechanické vlastnosti. 

[3] 

Rozdělení základních zkoušek dle fyzikálního principu: 

• Tvrdoměrné metody: 

Metoda založení na měření tvrdosti materiálu a následném převodu pomocí kalibrační 

křivky na pevnost. Tyto metody je většinou nutné doplnit semidestruktivní zkouškou 

pomocí jádrového vývrtu. Metoda ze svého principu ověřuje pouze povrchovou tvrdost, 

která se může výrazně lišit od pevnosti pod povrchem. [3] 

• Elektrodynamické metody: 

Nejpoužívanější metoda je ultrazvuková impulsní metoda. Metoda využívá frekvence nad 

20 kHz. Princip metody spočívá v měření rychlosti šíření vlnění v materiálu. Je nutné 

změřit vzdálenost budící a přijímací sondy. Čím je materiál kvalitnější tím, je rychlost 

šíření vyšší. Naopak vady, praskliny, dutiny zpomalují rychlost šíření vlnění v materiálu. 

Často je toto měření vhodné pro měření stejnorodosti materiálu. Pro stavební konstrukce se 

běžně využívají kmitočty v rozsahu 20kHz až 150kHz. Měření může probíhat přímo, kdy 

vysílací a přijímací sondy jsou naproti sobě. Takto lze provádět pouze měření prvků 

přístupných z obou stran (trámy, průvlaky, sloupy). V případě dostupnosti pouze jedné 

strany konstrukce se vysílací i přijímací sonda umístí na líc konstrukce a měření probíhá 

nepřímo (betonové podlahy, piloty). [3] 

• Elektromagnetické metody: 

Metoda využívá principu elektromagnetického vlnění nebo vířivých proudů. Metoda slouží 

pro lokalizaci ocelové výztuže. Změna magnetického pole je zobrazena pomocí 

analogového nebo digitálního zobrazení. Přístroje jsou schopny zobrazit většinou pouze 

první vrstvu výztuže. Dalším omezením je vzdálenost výztuží. U malých osových 

vzdáleností výztuží jsou jednotlivá měření ovlivňována dalšími výztužemi a dochází ke 

zkreslení hodnot. Moderní přístroje jsou schopny zaznamenat polohu, průměr i krytí, ale 

přetrvává požadavky na minimální vzdálenosti výztuží. [3] 
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• Radiografie: 

Radiografická metoda využívá gama záření. Při průchodu materiálem je toto záření 

zeslabováno. Jako zářič se většinou využívá izotop Co-60. Zeslabení záření způsobuje 

objemová hmotnost materiálu a jeho tloušťka. Ocelová výztuž zeslabí záření více než 

beton a tento jev je zaznamenán na radiografickém filmu formou světlejších pruhů. 

Nevýhodami metody je zdlouhavost a nutnost vyloučení pohybu osob v ochranném pásmu 

v okolí zářiče. [3] 

• Georadar: 

Metoda vysílá vysokofrekvenčních elektromagnetické pulzy a následně je přímá a 

zaznamenává. Tyto přístroje se vyvíjely zejména pro zkoumání zemního prostředí a 

vyznačovaly se složitostí obsluhy a nejednoznačnými záznamy měření. Na počátku 21. 

století došlo k postupnému zmenšení přístrojů a k jejich rozvoji v oblasti detekce výztuže. 

Georadar vysílá elektromagnetické pulzy a následně je přímá a tím je chopen zaznamenat 

výztuž nebo dutinu. Ze záznamu je možné určit pozici výztuže, ale nelze určit průměr 

výztuže. [7] 

Semidestruktivní metody 

Metoda poškozuje konstrukci jen lokálně. Metody musí být provedeny tak, aby 

nezpůsobily statické narušení konstrukce. U těchto zkoušek dochází k narušení povrchu 

nebo odběru jádrového vývrtu lokálního charakteru. Tyto zásahy musí být po provedení 

zkoušky adekvátně zapraveny. [3] 

Rozdělení základních zkoušek dle principu: 

• Sekané sondy: 

Sekané sondy zřizujeme tam, kde ostatní metody nezjistí průměr či polohu výztuže. Další 

využití sekané sondy nastává v případě potřeby zjistit typ výztuže. Poměrně pracné je 

ověřování výztuže ve více vrstvách. Po osekání betonu je stanoven typ, průměr a poloha 

výztuží. Dané místo je zdokumentováno a následně zapraveno. [3] 

• Odtrhové zkoušky: 

Metoda se používá pro zjištění soudržnosti povrchové vrstvy na podkladu. V případě 

potřeby zjištění soudržnosti hlubších vrstev se provede navrtání jádrovým vrtákem do 

příslušné hloubky. Pak je přilepen ocelový terč a trhacím přístrojem změřena potřebná síla 

na odtržení dané vrstvy. [3] 
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• Jádrové vývrty: 

Jedná se o možnost odběru vzorku z již zhotovené konstrukce. Odběrem jádrového vývrtu 

dojde k poškození konstrukce pouze v lokálním místě konstrukce. Místo musí být vybráno 

s ohledem na statiku budovy a jednotlivých konstrukčních částí. Jádrovým vývrtem je také 

možné zjistit skladbu konstrukce či tloušťky jednotlivých vrstev. Jádrový vrták má vnitřní 

průměr  25, 50, 100, 150 nebo 200 mm. V případě větších průměrů se spíše jedná 

o zřizování prostupů konstrukcí. 

 Vrtací souprava obsahuje jádrový vrták, vrtačku, stojan s posuvem a kotevní desku. 

Kotvení soupravy se provádí kotevním šroubem nebo přísavnou vakuovou deskou. 

Vakuová deska lze využít pouze u hladkých povrchů, kde je možné vytvořit dostatečný 

podtlak. 

 Průměr je volen dle účelu vývrtu. U vývrtů pro zkoušení betonu by velikost 

kameniva neměla přesáhnout třetinu průměru vývrtu. U železobetonu se nejdříve stanoví 

místo bez výztuže tak, aby při vrtání nedošlo k převrtání výztuže. Jádrový vrták je obvykle 

chlazen vodou. [3] 

Destruktivní metoda 

Tato metoda se využívá u konstrukcí v konečné fázi před demolicí. Důležitější využití 

destruktivní zkoušky je u stavebních dílců, které je nutné odzkoušet. Standardně je při 

provádění zkoušky překročen mezní stav únosnosti. Po provedení zkoušky je konstrukce 

nebo dílec dále již nepoužitelný a dochází k jeho recyklaci. [3] 
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3.3.4 Použité metody pro stanovení parametrů vyztužení 

Historie georadarů 

Georadar  byl vyvinut v polovině 20. století. V anglicky mluvících zemích je 

označován jako GPR (grand penetrating radar). Prvotní použití bylo pro zkoumání 

zemního prostředí, a to běžně až do hloubky 15 m. Radar pracuje na principu vysílání 

a přijímání vysokofrekvenčních elektromagnetických pulzů v řádech MHz. Při průzkumu 

zemního prostředí dochází k záznamu jednotlivých liniových měření. Z důvodu poměrně 

malé odlišnosti objemových hmotností v zemním prostředí dochází k nejednoznačnému 

záznamu. Vyhodnocení těchto snímků je značně náročné. Tyto přístroje jsou značně velké 

a pro diagnostiku stavebních konstrukcí těžko využitelné.  

 Na počátku 21. století došlo k výraznému zmenšení zemního radaru. Firma Hilti 

vyvinula Georadar Hilti PS1000. Tento přístroj pracuje na stejném principu jako 

georadary, ale je uzpůsoben pro průzkum železobetonových konstrukcí. [7] 

Georadar Hilti PS 1000 

Zařízení je uzpůsobeno pro zjišťování polohy ocelové výztuže. Také je schopno 

odhalit i dutiny v betonu. Konstrukčně se odlišuje od georadarů využitím třech vysílacích 

a třech přijímacích antén. Tato konstrukce umožňuje zvýšení citlivosti přístroje a vytváření 

3D struktury. Přístroj zaznamenává výztuž ve více řadách. Určité omezení zde způsobuje 

osová vzdálenost prutů. U dvou prutů vedle sebe je zobrazen jeden prut oválného tvaru. 

Záznam polohy je proveden pojezdem po líci konstrukce s využitím čtyř koleček v rozích 

přístroje. Měřená data se mohou přímo zobrazovat na přístroji, a nebo ukládat do paměti 

a následně v počítači vyhodnotit. Zobrazení měření je možné ve 2D půdorysu + 2 

navzájem kolmé řezy nebo zobrazení ve 3D. Měření se dá provést v režimu liniových 

skenů nebo plošných skenů v rastru s oky 150 * 150 mm. K plošnému měření se používá 

šablona velikosti 600 * 600 mm nebo 1200 * 1200 mm. Měření se provede v jednom 

směru a následně v kolmém směru na první pojezd. Zásadním nedostatkem přístroje je 

nemožnost určení průměru výztuže. U výztuží velkých průměrů muže dojít k rozptylu 

vlnění způsobené velkými žebírky výztuže. [7] 

 Parametry přístroje jsou hloubka detekce do 400 mm, přesnost lokalizace ± 10mm, 

rozsah provozní teploty -10°C až +50°C, provozní doba akumulátoru 4 hodiny a rozměry 

318 * 190 * 143 mm / 2,5 kg. [12] 
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Obrázek 4 Porovnání 3D a 2D zobrazení naměřené výztuže. Jedná se o plošný sken 1200×1200 mm. Ve 2D 
zobrazení vidíme půdorys a dva řezy znázorňující hloubku uložení výztuže. 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Georadar Hilti PS 1000 a zobrazovací obrazovka Hilti PSA 100. [9] 
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Způsoby využití přístroje: 

• Skenování na hrubém povrchu 

Nepřesnosti vlivem nesprávného otáčení koleček a přibližování a oddalování sondy. 

U hrubých povrchů je nutné vložit mezi skener a prvek tenkou hladkou desku (dřevo, tvrdý 

kartón). Při vyhodnocování výsledků se odečte tloušťka vložené desky.[8] 

• Skenování nosníků a pilířů 

Skenované místo se podložit tenkou hladkou desku (dřevo, tvrdý kartón) tak, aby bylo 

možné se sondou přejet až za okraj prvku. Při vyhodnocování výsledků se odečte tloušťka 

vložené desky. Při slabším odrazu je nutné zvýšit kontrast na zobrazovacím médiu. [8] 

• Vyznačení polohy výztuže 

V režimu Quickscan můžeme provádět značení výztuže přímo na měřený povrch. Výztuž 

se zobrazuje přímo na obrazovce radaru. Pak stačí zakreslit výztuž na povrch konstrukce 

pomocí rysek na přístroji. Tam, kde řešíme výztuž vzhledem k plánovanému otvoru (vývrt, 

prostup) je dobré provést skenování a grafické zakreslení z obou stran.[8] 

• Vyhledávání a interpretace tlustých plechů (tuhá výztuž) 

Interpretace výsledků je složitá. Odraz krajů je větší než u střední části a na první pohled se 

může jevit jako dva prvky. Pro lepší zobrazení je vhodné zapnout 3D. Také je nutné 

vhodně nastavit kontrast zobrazení.[8] 

• Vyhledávání vylehčujících dutin v železobetonových panelech 

Problém činí velikost dutiny. Odraz od oválné dutiny je největší ve vrcholu a na stranách 

slábne. Dutiny lze zviditelnit přeměněním hloubky průřezového zobrazení. Při 

zakreslování nemusí být dutina na první pohled patrná.[8] 

• Vyhledávání předpínacích výztuží. 

Jedná se o výztuž v druhé vrstvě. Předpínací kabely jsou pod klasickou betonářskou 

výztuží. Vzhledem k různé hloubce uložení se odraz může lišit. Zobrazení může být na 

jedné straně zřetelné a na druhé straně téměř neznatelné. Jedná se o podobné zobrzení jako 

u smykové ohybové výztuže. Zobrazení se liší dle místa měření tj. boční líc, horní líc nebo 

spodní líc. [8] 
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Profometer PM-630 

Elektromagnetické indikátory výztuže se rozvinuly s rozvojem elektroniky. Od 

analogových indikátorů, kdy výztuž signalizoval pohyb ručičky detekující změnu 

magnetického pole způsobenou kovem, až po zařízení zaznamenávající liniové skeny 

s polohou a průměrem výztuže. Profometer PM-630 je jeden z nejmodernějších přístrojů 

v oblasti elektromagnetických indikátorů výztuží. Přístroj obsahuje integrovanou sondu 

(bodová, směrová, hloubková i průměrová), kterou lze snadno vložit do rámečku s kolečky 

pro měření dráhy. Oproti starším verzím zaznamenává pohyb. Naměřené hodnoty se přímo 

přenášejí na dotykový displej, na kterém je možné zobrazit naměřené údaje. Přístroj 

upozorňuje na výztuž jak zvukovými, tak světelnými signály. Vzhledem k osazení sondy 

na měřícím rámečku nás přístroj sám upozorní na výztuž. Přístroj je vhodný pro grafické 

zaznamenání polohy výztuže na líci prvku. [8] 

 

Obrázek 6 Profometer PM-630. [11] 
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Podmínky použití: 

• Minimální vzdálenost výztuže bez nutnosti korekce přístroje je minimálně 

130 mm. U vzdáleností v rozmezí 50 mm až 130 mm je nutné nastavit korekci 

výsledků pro správné měření průměrů výztuží. 

• Minimální osová vzdálenost výztuže v příčném směru musí být minimálně 150 

mm. Korekce při nedodržení tohoto parametru je velmi složitá. [10] 

Nedostatky metody: 

Při nedodržení osových vzdáleností prutů dochází k nadhodnocení průměrů 

výztuže. U svařených výztuží do sítí (dojde ke zvětšení vířivých proudů) a přístroj ukazuje 

nadhodnocené průměry, například místo průměru 8 mm přístroj ukáže průměr 10 mm. 

V místech napojení výztuží přesahem dochází také k nadhodnocení průměru o 1,4 až 1,5 

násobek průměru. U prvků s osovou vzdáleností výztuže pod 50 mm nebo při hloubce nad 

60 mm nelze průměr určit. Zkušební místa musí být volena v méně vyztužených částech 

průřezu. Prvky s několika výztužemi nad sebou jsou pro tento přístroj nevhodné. V případě 

blízkosti jednotlivých vrstev výztuže dochází ke zkreslení výsledků. [10] 

 

Jádrové vývrty  

Volba průměru jádrového vývrtu závisí především na typu prováděné zkoušky. 

Optimální velikost jádrových vývrtů pro stanovení pevnosti betonu v tlaku se volí u 

běžných konstrukcí vývrt průměru 100 mm. Zrno kameniva ve vývrtu nesmí být větší než 

1/3 průměru vývrtu. Při nesplnění této podmínky dochází k výraznému ovlivnění 

výsledných parametrů. Vzhledem k poškození konstrukce a množství výztuže se běžně 

používají průměry 75 a 50 mm. Délka vývrtu je závislá na délce jádrového vrtáku. Druhé 

omezení délky vývrtů pramení z rozměrů konstrukce. Jádrový vývrt bývá odvrtán i 

s povrchovou vrstvou, která se následně při zpracování vývrtu odřízne. Vrtačka je osazena 

na stojanu, který zajišťuje kolmé provedení vývrtu vůči vrtané ploše. [3] 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1. Úvodní část 

4.1.1 Historie areálu  

Základy areálu byly položeny v roce 1867, kdy zde byl vystavěn „Cukrovar Chropyně“. 

Cukrovarnictví v období druhé poloviny 19. století a počátkem 20. století procházelo 

velice rychlým zprůmyslněním výroby. Téměř každé desetiletí docházelo ke změně 

technologie a také stavebním úpravám areálu. Hlavním rysem areálu se staly vysoké 

komíny cukrovaru. Využití staveb bylo zejména na podzim po započetí řepné kampaně, 

a to v délce od několika týdnů až po několik měsíců. Takto fungoval cukrovar až do roku 

1949, kdy byl uzavřen. Poté došlo k odstranění veškeré cukrovarnické technologie. 

V červeni roku 1949 byl celý areál převeden na národní podnik „Plastimat“ a v roce 1952 

přejmenován na „Technoplast“. Později byl podnik převeden na „Fatra Napajedla“. Již 

v prosinci roku 1949 zde byla zahájena výroba plastů. Na konci 50. lech se ukázalo, že 

budovy bývalého cukrovaru nedostačují a vznikla nutnost výstavby nových hal. Hlavním 

důvodem byl malý prostor a nedostatečná únosnost pro použití těžkých lisovacích 

a válcovacích linek na výrobu bakelitových součástek. V 60. a posléze v 70. letech 20. 

století došlo k výstavbě většiny budov, které známe z dnešní podoby areálu. V období 90. 

let 20. století došlo k významnému utlumení výroby a mnohé výrobní linky byly 

odstraněny. Vzniklé prostory změnily funkci na skladovací. [12]   

 

 

Obrázek 7 Areál cukrovaru před rokem 1949. [13]   
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4.1.2 Důvod diagnostiky železobetonové haly  

Požadavek na diagnostiku objektu vyvolala změna užívání objektu. Budova byla postavena 

za účelem výroby s osazením výrobních linek v jednotlivých podlažích. Po zrušení výroby 

byl účel změněn na skladovací prostory s požadavkem na zatížitelnost podlahy 

1500 kg/m2. V posledních desetiletích potkal tento osud i další objekty, u kterých se 

prokázala nedostatečná únosnost stropních konstrukcí. Z důvodů zkušeností s objekty 

stejného typu a stáří lze předpokládat, že některé části konstrukce nemusí vyhovět 

z pohledu dnešních norem, a je nutné tento stav ověřit. Z historie areálu je patrné, že po 

stavební stránce je areál velmi rozmanitý a z každého období v něm najdeme část nebo 

celou konstrukci typickou pro dané období. Také většina budov utrpěla zásahy z důvodu 

změny nebo modernizace technologie výroby nebo změnou využití jako celku. 

 

 

Obrázek 8 Využití objektu pro skladovací účely. Obrázek dále znázorňuje možné nerovnoměrné zatížení 
skladovaným materiálem. 
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4.1.3 Základní popis částí nosné konstrukce 

Půdorysně se jedná o tří-trakt. Krajní lodě jsou využívány pro skladování a střední loď pro 

manipulaci skladovaného materiálu. Osová vzdálenost sloupů v příčném i podélném směru 

je 6 m. Celkový rozměr je 18 × 90 m, 3 × 15 polí. Objekt má 5 nadzemních podlaží. 

Konstrukční výška 1. NP je 5,755 m. Konstrukční výška 2. NP, 3. NP, 4. NP, 5. NP, je 

4,255 m. Stropní konstrukci tvoří průvlaky, trámy a deska. Průvlaky jsou uloženy 

v podélném směru konstrukce. Mezi středními sloupy jsou průvlaky šířky 500 mm a vždy 

925 mm od sloupu jsou rozšířeny na 650 mm. Výška průvlaků je 580 mm. V krajní části 

v místě obvodového pláště jsou průvlaky uloženy excentricky vůči středům sloupů, a to ve 

směru do budovy. V příčném směru jsou uloženy trámy šířky 140 mm a výšky 380 mm. 

Osová vzdálenost trámů je 1200 mm. Průvlaky a trámy jsou v celé ploše doplněny o desku 

tloušťky 100 mm. Svislou nosnou konstrukci tvoří kruhové sloupy průměru 650 mm. 

Obvodový plášť je nenosný a tvoří pouze výplně mezi sloupy a stropními konstrukcemi. 

V částech bez okenních otvorů slouží plášť pro ztužení budovy. V protilehlých krajních 

polích jsou schodišťové šachty. Střešní nosnou konstrukci tvoří stropní konstrukce nad 4. 

NP ve shodném uspořádání jako ostatní stropní konstrukce. V místech velkých 

technologických prostupů jsou provedeny výměny. Většinou se jedná o přerušení trámů 

a jejich přenos do sousedních zdvojených trámů za pomocí příčných trámů. Ve střední 

části budovy v příčném směru je vloženo dilatační pole. Dilatace je vytvořena pomocí 

vložení průvlaku v délce 2650 mm. Tento krátký prvek je uložen na krátkých konzolách 

navazujícího průvlaku. 
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Obrázek 9 Pětipodlažní železobetonový skelet. 
 

 

Obrázek 10 Na levém obrázku vidíme nákladový výtah a strojovnu výtahu umístěnou na střeše objektu. Na 
pravém obrázku vidíme ocelový rošt jako pozůstatek předešlé technologie. 
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Obrázek 11 Uspořádání svislé a vodorovné nosné konstrukce. Na levém obrázku je také vidět vložené 
dilatační pole. 

 

 

Obrázek 12 Detail uspořádání svislé a vodorovné konstrukce. 
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4.1.4 Předběžný průzkum haly 

Po projednání požadavků objednatele byly určeny cíle průzkumu. Tyto cíle bylo možné 

upřesnit za pomoci dodané výkresové dokumentace. Předběžný stavebně technický 

průzkum byl proveden za přítomnosti pracovníka objednatele. Jednalo se zejména 

o vizuální průzkum konstrukce. Při vizuálním průzkumu byla určena místa pro provedení 

jednotlivých sond. Místa byla vybrána na základě výkresové dokumentace, statického 

působení konstrukce a možnosti místních podmínek. Následné ověření materiálových 

vlastností betonu a stanovení průměru, geometrie a pevnostní třídy použité ocelové výztuže 

proběhlo v další etapě průzkumu. Předběžný průzkum odhalil rozsáhlé zásahy do 

konstrukce zejména spojené se změnou technologie výroby a užíváním objektu. Jedná se 

o zřízení otvorů v deskách za pomocí bouracího kladiva bez následného odborného 

zapravení. Objekt má také velké množství velkých prostupů stropními konstrukcemi po 

předešlé technologické lince. Většina těchto prostupů je vedena přes všechna podlaží. 

Stropní konstrukce na několika místech vykazuje průsak strojních olejů z předešlé výroby. 

Obvodový plášť je v několika polích mezi sloupy poškozen smykovou trhlinou v oblasti 

uložení zdiva na krajní průvlak. Plášť je posunut cca o 0 až 30 mm vně z budovy. V těchto 

místech byl v minulosti zřízen otvor a následně zazděn. V objektu je také možné nalézt 

velké množství různých typů původního uchycení technologie, většinou ocelových konzol 

se závěsnými oky. Podlahy objektu tvoří betonová deska a ve střední části mezi středními 

sloupy je položena dlažba. Přechod mezi dlažbou a betonovou podlahou vykazuje výškový 

rozdíl 5 až 15 mm. Z tohoto důvodu dochází při manipulaci s materiálem k dynamickému 

zatížení při přejíždění této nerovnosti vysokozdvižným vozíkem. Určitou zátěž také 

způsobuje přejezd přes jednotlivé spáry mezi dlaždicemi.  
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Obrázek 13 Znázornění typického podlaží (dlažba, prostupy, zbytky technologie, uskladněný materiál). 
 

 

Obrázek 14 Ve většině podlaží je uvedena informace o maximálním zatížení podlahy a to 1500 kg / m2. 
Současné zatížení dosahuje cca 1000 kg / m2. Vak s mletým plastem váží 500 až 1200 kg a je vždy uložen na 

dřevěné paletě. 
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Obrázek 15 Prostupy stropní konstrukcí. 
 

 

Obrázek 16 Konzoly a různé závěsy po odstraněné technologické lince. 
 

 

Obrázek 17 Obvodový plášť a jeho porušení. Levý obrázek ukazuje dilatační pole. 
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4.2 Stanovení polohy a průměru výztuže 

4.2.1 Volba diagnostických metod pro určení vyztužení  

Metody pro diagnostiku musí být zvoleny vzhledem k typu konstrukce, způsobu vyztužení 

a místním podmínkám. Proto je vhodné volit moderní metody minimálně omezující 

užívání objektu a zásahy do konstrukce. V mém případě jsem volil georadar Hilti PS1000 

pro lokalizaci výztuže s možností prostorového skenování. Následně Profometer PM-630 

pro zjištění krytí a průměrů výztuže. Tyto dvě metody jsem doplnil o sekané sondy. I přes 

použití nejmodernějších metod je v opodstatněných případech nutné využít sekané sondy. 

Z důvodu velké rozmanitosti použitých pevnostních tříd oceli bylo použití sekaných sond 

nevyhnutelné. Sekané sondy byly provedeny ve vhodných místech, tj. místa s nejmenším 

krytím, tím došlo k omezení poškození konstrukce na minimum.  Tyto sekané sondy jsem 

využil také v místech, kde nebyly dodrženy konstrukční zásady vyztužování. V těchto 

místech se jednalo o více souběžných prutů položených na sebe, nebo ve vzdálenosti 

několika milimetrů od sebe.  

 

Obrázek 18 Skenování stropní konstrukce za pomoci georadaru Hilti PS1000. 
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Obrázek 19 Provádění sekané sondy. 
 

 4.2.2 Výběr míst pro diagnostiku ocelové výztuže 

Výběr míst pro diagnostiku vyztužení ovlivnilo několik faktorů. Základní bylo zvolení 

vhodných míst dle projektové dokumentace a statického působení stavby. Dalším 

rozhodujícím prvkem byly výsledky předběžného průzkumu. Z hlediska předběžného 

průzkumu nebyly zjištěny trhliny nebo nadměrné deformace, a tudíž se výběr míst 

odehrával především v návaznosti na prostorové možnosti v objektu. Jednotlivé patra jsou 

využita pro skladování, a tak byla vybrána místa s dobrou dostupností při splnění 

požadavků vyplívajících ze statického působení. Vybraná místa jsou znázorněna pro 

jednotlivá patra. Obrázek 21 zobrazuje schéma umístění zkušebních míst v 1.NP a 2.NP. 

Obrázek 22 zobrazuje schéma umístění zkušebních míst v 3.NP a 4.NP.  
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Obrázek 20 Zkušební místa pro 1.NP a 2.Np. 
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Obrázek 21 Zkušební místa pro 3.NP a 4.Np. 
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4.2.3 Profometer PM-630 

Postup měření – Profometer PM-630 

Metoda je zvolena jako doplňková pro stanovení průměru výztuží. Tento údaj je důležitý 

pro kontrolu vyztužení. Vzhledem k použitému moderního typu elektromagnetického 

indikátoru bude kontrola prováděna na zkušebních místech vždy v jednom svislém 

a v jednom vodorovném řezu. Z důvodu omezení minimální osové vzdálenosti výztuží 

budou jednotlivé řezy voleny v místě menšího vyztužení. Ověřovány budou pouze výztuže 

v první vrstvě. Z liniových skenů je také možné provést kontrolu vzdáleností výztuží 

a jejich krytí. 

Zkušební místo 1Ps  

Místo: Stropní konstrukce nad 1.NP. Průvlak řadě C mezi sloupy 12 a 13. Posuzovaný 

průřez je ve středu rozpětí, tj. místo s předpokládaným největším ohybovým momentem. 

Šířka průvlaku je 500 mm. V tomto místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. 

Dále byl zjištěn použitý materiál a průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 

 

Obrázek 22 Zkušební místo 1Ps. Liniové měření na spodním líci průvlaku prokázalo hlavní výztuž průměru 
20 mm. Z důvodu nedodržení minimálních vzdáleností výztuže se jeden prut nezobrazil. Pátý prut potvrzen 

sekanou sondou. 
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Obrázek 23 Zkušební místo 1Ps. Liniové měření na bočním líci průvlaku prokázalo třmínky průměru 8 mm. 

  
Zkušební místo 1Pp  

Místo: Stropní konstrukce nad 1.NP. Průvlak řadě C mezi sloupy 12 a 13. Posuzovaný 

průřez je u podpory, tj. místo s předpokládaným nejmenším ohybovým momentem 

u spodního líce. Šířka průvlaku je 650 mm. V tomto místě byla ověřena poloha třmínků 

a hlavní výztuže. Dále byl zjištěn použitý materiál a průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 

 

Obrázek 24 Zkušební místo 1Pp. Liniové měření na spodním líci průvlaku prokázalo hlavní výztuž průměru 
20 mm. 

 

Obrázek 25 Zkušební místo 1Pp. Liniové měření na bočním líci průvlaku prokázalo třmínky průměru 8 mm. 
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Zkušební místo 1Ts  

Místo: Stropní konstrukce nad 1.NP. Trám mezi sloupy 12-13 a C-D. Posuzovaný průřez je 

ve středu rozpětí, tj. místo s předpokládaným největším ohybovým momentem. Šířka 

trámu je 140 mm. V tomto místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále byl 

zjištěn použitý materiál a průměr jednotlivých výztuží. 

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda.  

Zkušební místo 1Tp  

Místo: Stropní konstrukce nad 1.NP. Trám mezi sloupy 12-13 a C-D. Posuzovaný průřez je 

u podpory, tj. místo s předpokládaným nejmenším ohybovým momentem u spodního líce. 

Šířka trámu je140 mm. V tomto místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále 

byl zjištěn použitý materiál a průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 

 

 

Obrázek 26 Zkušební místo 1Tp. Liniové měření na spodním líci trámu prokázalo hlavní výztuž. Z důvodu 
nedodržení minimálních vzdáleností výztuže se dva pruty průměru 10 mm jeví jako jeden. 

 

Zkušební místo 1D  

Místo: Stropní konstrukce nad 1.NP. Deska mezi sloupy 12-13 a C-D. Posuzovaný průřez 

je ve středu rozpětí, tj. místo mezi trámy. Šířka desky obvykle 80-100 mm. V tomto místě 

byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále byl zjištěn použitý materiál a průměr 

jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 
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Obrázek 27 Zkušební místo 1D. Liniové měření na spodním líci desky prokázalo hlavní výztuž průměru 
4 mm. Tuto výztuž tvoří síť 100×100 průměru 4 mm. 

 

Zkušební místo 1S  

Místo: Sloup v 1.NP. Sloup C-12. Posuzovaný průřez je sloup průměru 650 mm. V tomto 

místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále byl zjištěn použitý materiál a 

průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 

 

Obrázek 28 Zkušební místo 1S. Liniové měření na sloupu prokázalo hlavní výztuž průměru 22 mm. 

 

Obrázek 29 Zkušební místo 1S. Liniové měření na sloupu prokázalo spirálu průměru 8 mm. 
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Zkušební místo 2Ps  

Místo: Stropní konstrukce nad 2.NP. Průvlak řadě B mezi sloupy 11 a 12. Posuzovaný 

průřez je ve středu rozpětí, tj. místo s předpokládaným největším ohybovým momentem. 

Šířka průvlaku je 500 mm. V tomto místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. 

Dále byl zjištěn použitý materiál a průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 

 

Obrázek 30 Zkušební místo 2Ps. Liniové měření na spodním líci průvlaku prokázalo hlavní výztuž průměru 
20 mm. Z důvodu nedodržení minimálních vzdáleností výztuže jeden prut se nezobrazil. Pátý prut potvrzen 

sekanou sondou. 

 

Obrázek 31 Zkušební místo 2Ps. Liniové měření na bočním líci průvlaku prokázalo třmínky průměru 8 mm. 
 

Zkušební místo 2Pp  

Místo: Stropní konstrukce nad 2.NP. Průvlak řadě B mezi sloupy 11 a 12. Posuzovaný 

průřez je u podpory, tj. místo s předpokládaným nejmenším ohybovým momentem 

u spodního líce. Šířka průvlaku je 650 mm. V tomto místě byla ověřena poloha třmínků 

a hlavní výztuže. Dále byl zjištěn použitý materiál a průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 
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Obrázek 32 Zkušební místo 2Pp. Liniové měření na spodním líci průvlaku prokázalo hlavní výztuž průměru 
20 mm. 

 

Obrázek 33 Zkušební místo 2Pp. Liniové měření na bočním líci průvlaku prokázalo třmínky průměru 8 mm. 
 

Zkušební místo 2Ts  

Místo: Stropní konstrukce nad 2.NP. Trám mezi sloupy 13-14 a B-C. Posuzovaný průřez je 

ve středu rozpětí, tj. místo s předpokládaným největším ohybovým momentem. Šířka 

trámu je 140 mm. V tomto místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále byl 

zjištěn použitý materiál a průměr jednotlivých výztuží. 

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda.  

Zkušební místo 2Tp  

Místo: Stropní konstrukce nad 2.NP. Trám mezi sloupy 13-14 a B-C. Posuzovaný průřez je 

u podpory, tj. místo s předpokládaným nejmenším ohybovým momentem u spodního líce. 

Šířka trámu je 140 mm. V tomto místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále 

byl zjištěn použitý materiál a průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda 
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Zkušební místo 2D  

Místo: Stropní konstrukce nad 2.NP. Deska mezi sloupy 13-14 a B-C. Posuzovaný průřez 

je ve středu rozpětí, tj. místo mezi trámy. Šířka desky  je obvykle 80-100 mm. V tomto 

místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále byl zjištěn použitý materiál a 

průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 

 

Obrázek 34 Zkušební místo 2D. Liniové měření na spodním líci desky prokázalo hlavní výztuž průměru 
4 mm. Tuto výztuž tvoří síť 100×100 průměru 4 mm. Druhá vrstva sítě tvoří rozdělovací výztuž. 

 

Zkušební místo 2S  

Místo: Sloup v 2.NP. Sloup C-10. Posuzovaný průřez je sloup průměru 650 mm. V tomto 

místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále byl zjištěn použitý materiál a 

průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda 
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Obrázek 35 Zkušební místo 2S. Liniové měření na sloupu prokázalo hlavní výztuž průměru 18 mm. 

 

Obrázek 36 Zkušební místo 2S. Liniové měření na sloupu prokázalo spirálu průměru 8 mm.  
 

Zkušební místo 3Ps  

Místo: Stropní konstrukce nad 3.NP. Průvlak řadě B mezi sloupy 13 a 14. Posuzovaný 

průřez je ve středu rozpětí, tj. místo s předpokládaným největším ohybovým momentem. 

Šířka průvlaku 500 mm. V tomto místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. 

Dále byl zjištěn použitý materiál a průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 



54 
 

 

Obrázek 37 Liniové měření na spodním líci průvlaku prokázalo hlavní výztuž průměru 20 mm.  

 

Obrázek 38 Zkušební místo 3Ps. Liniové měření na bočním líci průvlaku prokázalo třmínky průměru 8 mm. 
 

Zkušební místo 3Pp  

Místo: Stropní konstrukce nad 3.NP. Průvlak řadě B mezi sloupy 13 a 14. Posuzovaný 

průřez je u podpory, tj. místo s předpokládaným nejmenším ohybovým momentem 

u spodního líce. Šířka průvlaku je 650 mm. V tomto místě byla ověřena poloha třmínků 

a hlavní výztuže. Dále byl zjištěn použitý materiál a průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 
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Obrázek 39 Zkušební místo 3Pp. Liniové měření na spodním líci průvlaku prokázalo hlavní výztuž průměru 
20 mm. 

 

Obrázek 40 Zkušební místo 3Pp. Liniové měření na bočním líci průvlaku prokázalo třmínky průměru 8 mm. 
 

Zkušební místo 3Ts  

Místo: Stropní konstrukce nad 3.NP. Trám mezi sloupy 13-14 a A-B. Posuzovaný průřez je 

ve středu rozpětí, tj. místo s předpokládaným největším ohybovým momentem. Šířka 

trámu je 140 mm. V tomto místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále byl 

zjištěn použitý materiál a průměr jednotlivých výztuží. 

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda.  

Zkušební místo 3Tp  

Místo: Stropní konstrukce nad 3.NP. Trám mezi sloupy 13-14 a A-B. Posuzovaný průřez je 

u podpory, tj. místo s předpokládaným nejmenším ohybovým momentem u spodního líce. 

Šířka trámu je 140 mm. V tomto místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále 

byl zjištěn použitý materiál a průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 
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Zkušební místo 3D  

Místo: Stropní konstrukce nad 3.NP. Deska mezi sloupy 13-14 a A-B. Posuzovaný průřez 

je ve středu rozpětí, tj. místo mezi trámy. Šířka desky je obvykle 80-100 mm. V tomto 

místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále byl zjištěn použitý materiál a 

průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 

 

Obrázek 41 Zkušební místo 3D. Liniové měření na spodním líci desky prokázalo hlavní výztuž průměru 
4 mm. Tuto výztuž tvoří síť 100×100 průměru 4 mm. Druhá vrstva sítě tvoří rozdělovací výztuž. 

 

Zkušební místo 3S  

Místo: Sloup v 3.NP. Sloup B-14. Posuzovaný průřez je sloup průměru 650 mm. V tomto 

místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále byl zjištěn použitý materiál a 

průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 
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Obrázek 42 Zkušební místo 3S. Liniové měření na sloupu prokázalo hlavní výztuž průměru 16 mm. 

 

Obrázek 43 Zkušební místo 3S. Liniové měření na sloupu prokázalo spirálu průměru 8 mm. 
 

Zkušební místo 4Ps  

Místo: Stropní konstrukce nad 3.NP. Průvlak řadě C mezi sloupy 3 a 4. Posuzovaný průřez 

je ve středu rozpětí, tj. místo s předpokládaným největším ohybovým momentem. Šířka 

průvlaku je 500 mm. V tomto místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále 

byl zjištěn použitý materiál a průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 
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Obrázek 44 Zkušební místo 4Ps. Liniové měření na spodním líci průvlaku prokázalo hlavní výztuž průměru 
20 mm. Z důvodu nedodržení minimálních vzdáleností výztuže došlo ke zkreslení naměřených průměrů. 

 

Obrázek 45 Zkušební místo 4Ps. Liniové měření na bočním líci průvlaku prokázalo třmínky průměru 8 mm. 
 

Zkušební místo 4Pp  

Místo: Stropní konstrukce nad 3.NP. Průvlak řadě C mezi sloupy 3 a 4. Posuzovaný průřez 

je u podpory, tj. místo s předpokládaným nejmenším ohybovým momentem u spodního 

líce. Šířka průvlaku je 650 mm. V tomto místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní 

výztuže. Dále byl zjištěn použitý materiál a průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 
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Obrázek 46 Zkušební místo 4Pp. Liniové měření na spodním líci průvlaku prokázalo hlavní výztuž průměru 
20 mm. 

 

Obrázek 47 Zkušební místo 4Pp. Liniové měření na bočním líci průvlaku prokázalo třmínky průměru 8 mm. 
 

Zkušební místo 4Ts  

Místo: Stropní konstrukce nad 4.NP. Trám mezi sloupy 2-3 a C-D. Posuzovaný průřez je 

ve středu rozpětí, tj. místo s předpokládaným největším ohybovým momentem. Šířka 

trámu je 140 mm. V tomto místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále byl 

zjištěn použitý materiál a průměr jednotlivých výztuží. 

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda.  

Zkušební místo 4Tp  

Místo: Stropní konstrukce nad 4.NP. Trám mezi sloupy 2-3 a C-D. Posuzovaný průřez je u 

podpory, tj. místo s předpokládaným nejmenším ohybovým momentem u spodního líce. 

Šířka trámu je 140 mm. V tomto místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále 

byl zjištěn použitý materiál a průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 
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Zkušební místo 4D  

Místo: Stropní konstrukce nad 4.NP. Deska mezi sloupy 2-3 a C-D. Posuzovaný průřez je 

ve středu rozpětí, tj. místo mezi trámy. Šířka desky obvykle 80-100 mm. V tomto místě 

byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále byl zjištěn použitý materiál a průměr 

jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda. 

 

Obrázek 48 Zkušební místo 4D. Liniové měření na spodním líci desky prokázalo hlavní výztuž průměru 4 
mm. Tuto výztuž tvoří síť 100/100 průměru 4 mm. Druhá vrstva sítě tvoří rozdělovací výztuž. 

 

Zkušební místo 4S  

Místo: Sloup v 4.NP. Sloup C-3. Posuzovaný průřez je sloup průměru 650 mm. V tomto 

místě byla ověřena poloha třmínků a hlavní výztuže. Dále byl zjištěn použitý materiál a 

průměr jednotlivých výztuží.  

Použité metody: Georadar Hilti PS1000, Profometer PM-630, sekaná sonda 
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Obrázek 49 Zkušební místo 4S. Liniové měření na sloupu prokázalo hlavní výztuž průměru 20 mm. 

 

Obrázek 50 Zkušební místo 4S. Liniové měření na sloupu prokázalo spirálu průměru 8 mm. 
 

4.2.4 Georadar Hilti PS 1000 

Postup měření - GeoradarHilti PS1000 

Pro ověření souladu projektové dokumentace a skutečného vyztužení konstrukce byl 

zvolen Georadar Hilti PS1000. Metoda se jeví jako nejlepší možná varianta pro posouzení 

daných míst konstrukce. Měření je provedeno pomocí liniových nebo plošných skenů na 

rastru 600 × 600 mm a 1200 × 1200 mm. Hloubkový dosah je 300 mm, což je u průvlaků, 

trámů a sloupů dostatečné. Zásadní nevýhodou této metody je nemožnost stanovení 

průměru výztuže. Proto je tato metoda doplněna o měření pomocí Profometru PM-630. 

Průměry výztuží budou ověřeny v místech, kde je dostatečná osová vzdálenost prutů 

výztuže. U velkých průměrů a malých osových vzdáleností  dochází k odrazu 

elektromagnetických impulzů i od žeber výztuže. Tímto jevem dochází z rozostření 

zaznamenané výztuže.  
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Obrázek 51 Radarové skeny znázorňují rozvinuté řezy sloupy. První část snímku je rozvinutý pohled a druhá 
část zobrazuje hloubku uložení jednotlivých prutů hlavní výztuže vůči líci konstrukce. 

 

 
Obrázek 52 Provádění skenů na sloupu s kruhovým půdorysem. Snímání hlavní výztuže. Měření je prováděno 

v prostoru mezi třmínky.  
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4.2.5 Vyhodnocení posuzovaných míst 

Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení uprostřed rozpětí, Sonda 1Ps 
 

 

Zjištěno: Dle projektu:  

Hlavní výztuž: 
5×∅ III A 20 mm, krytí 15-33 mm 
Třmínky: 
2× dvojstřižné ∅ III A 8 mm 
á=270 mm, krytí 0-5 mm 

Hlavní výztuž: 
5×∅ III A 20 mm 
Třmínky: 
2× dvojstřižné ∅ III A 8 mm 
á=300 mm 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se shoduje s projektovou dokumentací, zjištěna odchylka v rozteči 
třmínků, průměrná osová vzdálenost třmínků 270 mm oproti projektovaným 300 mm. 

Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení u podpory, Sonda 1Pp   
 

Zjištěno: Dle projektu: 
Hlavní výztuž: 
2×∅ III A 20 mm, krytí 25-35 mm 
Třmínky: 
2× dvojstřižné ∅ III A 8 mm 
á=210 mm, krytí 8-20 mm 

Hlavní výztuž: 
2×∅ III A 20 mm 
Třmínky: 
2× dvojstřižné ∅ III A 8 mm 
á=300 mm 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se shoduje s projektovou dokumentací, zjištěna odchylka v rozteči 
třmínků, průměrná osová vzdálenost třmínků 210 mm oproti projektovaným 300 mm. 

Obrázek 53 Schéma skutečného vyztužení uprostřed rozpětí, řez v místě sondy 1Ps. 

Obrázek 54 Schéma skutečného vyztužení u podpory, řez v místě sondy 1Pp. 
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Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení uprostřed rozpětí, Sonda 1Ts 

 

Obrázek 55  Schéma skutečného vyztužení uprostřed rozpětí, řez v místě sondy 1Ts. 

Zjištěno: Dle projektu:  

Hlavní výztuž: 
3×∅ III A 10 mm, krytí 20-30 mm 
1×∅ III A 12 mm, krytí 40 mm 
Třmínky: 
dvojstřižné ∅ III Ta 8 mm 
á=315 mm, krytí 4-15 mm 

Hlavní výztuž: 
3×∅ III A 10 mm 
1×∅ III A 12 mm 
Třmínky: 
dvojstřižné ∅ Ta 8 mm 
á=250 mm 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se shoduje s projektovou dokumentací, zjištěna odchylka v rozteči 
třmínků, průměrná osová vzdálenost třmínků 315 mm oproti projektovaným 250 mm. 

Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení u podpory, Sonda 1Tp   

 

Obrázek 56 Schéma skutečného vyztužení u podpory, řez v místě sondy 1Tp. 

Zjištěno: Dle projektu: 
Hlavní výztuž: 
2×∅ III A 10 mm, krytí 20-30 mm 
Třmínky: 
dvojstřižné ∅ Ta 8 mm 
á=310 mm, krytí 4-15 mm 

Hlavní výztuž: 
2×∅ III A 10 mm 
Třmínky: 
dvojstřižné ∅ Ta 8 mm 
á=250 mm 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se shoduje s projektovou dokumentací, zjištěna odchylka v rozteči 
třmínků, průměrná osová vzdálenost třmínků 310 mm oproti projektovaným 250 mm. 
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Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení desky 1D 

 

Obrázek 57 Schéma skutečného vyztužení desky v místě sondy 1D. 
 

Zjištěno: Dle projektu: 
Hlavní výztuž: 
Výztuž tvoří svařované sítě 100×100 
∅ 4 mm, krytí 5 mm 
Rozdělovací výztuž: 
Výztuž tvoří svařované sítě z hlavní 
výztuže, krytí 9 mm 

Hlavní výztuž: 
∅ Ta 6 mm, á=150mm 
Třmínky: 
∅ Ta 6 mm, á=350mm 
 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Výkresem byla předepsána vázaná síť, ale je použita svařovaná síť. Zjištěná hlavní a 
rozdělovací výztuž se odlišuje typem použité oceli i zvoleným průměrem. 
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Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení sloupu 1S 

 

Obrázek 58 Schéma skutečného vyztužení sloupu v místě sondy 1S. 
 

Zjištěno: Dle projektu: 
Hlavní výztuž: 
8×∅ (C-10 452) 22 mm, krytí 39-77 mm 
Třmínky: 
spirála ∅ hladká 8 mm 
á=165 mm, krytí 17-31 mm 

Hlavní výztuž: 
8×∅ III A 18 mm 
Třmínky: 
spirála ∅ Ta 8 mm 
á=200 mm 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se odlišuje typem použité oceli i zvoleným průměrem. Zjištěna 
odchylka v rozteči třmínků, průměrná osová vzdálenost třmínků 165 mm oproti 
projektovaným 200 mm. 
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Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení uprostřed rozpětí, Sonda 2Ps 
 

 

Zjištěno: Dle projektu:  

Hlavní výztuž: 
5×∅ III A 20 mm, krytí 11-19 mm 
Třmínky: 
2× dvojstřižné ∅ III A 8 mm 
á=280 mm, krytí 3-10 mm 

Hlavní výztuž: 
Výkres není k dispozici. 
Třmínky: 
Výkres není k dispozici. 
 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž a třmínky nelze porovnat s projektovou dokumentací. Z důvodu 
nekompletní projektové dokumentace. Vyztužení je shodné s výztuží v 1.NP. 

Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení u podpory, Sonda 2Pp   
 

Zjištěno: Dle projektu: 
Hlavní výztuž: 
2×∅ III A 20 mm, krytí 11-19 mm 
Třmínky: 
2× dvojstřižné ∅ III A 8 mm 
á=240 mm, krytí 3-10 mm 

Hlavní výztuž: 
Výkres není k dispozici. 
Třmínky: 
Výkres není k dispozici. 
 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž a třmínky nelze porovnat s projektovou dokumentací. Z důvodu 
nekompletní projektové dokumentace. Vyztužení je shodné s výztuží v 1.NP. 

Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení uprostřed rozpětí, Sonda 2Ts 

Obrázek 59 Schéma skutečného vyztužení uprostřed rozpětí, řez v místě sondy 2Ps. 

Obrázek 60 Schéma skutečného vyztužení u podpory, řez v místě sondy 2Pp. 
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Obrázek 61 Schéma skutečného vyztužení uprostřed rozpětí, řez v místě sondy 2Ts. 

Zjištěno: Dle projektu:  

Hlavní výztuž: 
4×∅ III A 10 mm, krytí 11-24 mm 
Třmínky: 
dvojstřižné ∅ III Ta 8 mm 
á=325 mm, krytí 3-10 mm 

Hlavní výztuž: 
4×∅ III A 10 mm 
Třmínky: 
dvojstřižné ∅ Ta 8 mm 
á=250 mm 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se shoduje s projektovou dokumentací, zjištěna odchylka v rozteči 
třmínků, průměrná osová vzdálenost třmínků 325 mm oproti projektovaným 250 mm. 

Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení u podpory, Sonda 2Tp   

 

Obrázek 62 Schéma skutečného vyztužení u podpory, řez v místě sondy 2Tp. 

Zjištěno: Dle projektu: 
Hlavní výztuž: 
2×∅ III A 10 mm, krytí 11-20 mm 
Třmínky: 
dvojstřižné ∅ Ta 8 mm 
á=310 mm, krytí 3-10 mm 

Hlavní výztuž: 
2×∅ III A 10 mm 
Třmínky: 
dvojstřižné ∅ Ta 8 mm 
á=250 mm 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se shoduje s projektovou dokumentací, zjištěna odchylka v rozteči 
třmínků, průměrná osová vzdálenost třmínků 310 mm oproti projektovaným 250 mm. 
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Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení desky 2D 

 

Obrázek 63 Schéma skutečného vyztužení desky v místě sondy 2D. 
 

Zjištěno: Dle projektu: 
Hlavní výztuž: 
Výztuž tvoří svařované sítě 100×100 
∅ 4 mm, krytí 7-24 mm 
Rozdělovací výztuž: 
Výztuž tvoří svařované sítě z hlavní 
výztuže, krytí 11-28 mm 

Hlavní výztuž: 
∅ Ta 6 mm, á=150mm 
Třmínky: 
∅ Ta 6 mm, á=350mm 
 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Výkresem byla předepsána vázaná síť, ale je použita svařovaná síť. Zjištěná hlavní a 
rozdělovací výztuž se odlišuje typem použité oceli i zvoleným průměrem. 
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Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení sloupu 2S 

 

Obrázek 64 Schéma skutečného vyztužení sloupu v místě sondy 2S. 
 

Zjištěno: Dle projektu: 
Hlavní výztuž: 
8×∅ Toros 18 mm, krytí 43 mm 
Třmínky: 
spirála ∅ hladká 8 mm 
á=185 mm, krytí 35 mm 

Hlavní výztuž: 
8×∅ III A 14 mm 
Třmínky: 
spirála ∅ Ta 8 mm 
á=200 mm 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se odlišuje typem použité oceli i zvoleným průměrem. Zjištěna 
odchylka v rozteči třmínků, průměrná osová vzdálenost třmínků 185 mm oproti 
projektovaným 200 mm. 
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Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení uprostřed rozpětí, Sonda 3Ps 
 

 

Zjištěno: Dle projektu:  

Hlavní výztuž: 
5×∅ III A 20 mm, krytí 11-21 mm 
Třmínky: 
2x dvojstřižné ∅ III A 8 mm 
á=285 mm, krytí 0-6 mm 

Hlavní výztuž: 
5×∅ III A 20 mm 
Třmínky: 
2x dvojstřižné ∅ III A 8 mm 
á=300 mm 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se shoduje s projektovou dokumentací, zjištěna odchylka v rozteči 
třmínků, průměrná osová vzdálenost třmínků 285 mm oproti projektovaným 300 mm. 

Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení u podpory, Sonda 3Pp   
 

Zjištěno: Dle projektu: 
Hlavní výztuž: 
2×∅ III A 20 mm, krytí 29-42 mm 
Třmínky: 
2× dvojstřižné ∅ III A 8 mm 
á=300 mm, krytí 8-26 mm 

Hlavní výztuž: 
5×∅ III A 20 mm 
Třmínky: 
2× dvojstřižné ∅ III A 8 mm 
á=300 mm 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž a třmínky se shodují s projektovou dokumentací.  

Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení uprostřed rozpětí, Sonda 3Ts 

Obrázek Schéma skutečného vyztužení uprostřed rozpětí, řez v místě sondy 3Ps. 

Obrázek 65 Schéma skutečného vyztužení u podpory, řez v místě sondy 3Pp. 
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Obrázek 66 Schéma skutečného vyztužení uprostřed rozpětí, řez v místě sondy 3Ts. 

Zjištěno: Dle projektu:  

Hlavní výztuž: 
3×∅ III A 10 mm, krytí 15 mm 
1×∅ III A 14 mm, krytí 27 mm 
Třmínky: 
dvojstřižné ∅ III Ta 8 mm 
á=312 mm, krytí 2-8 mm 

Hlavní výztuž: 
3×∅ III A 10 mm 
1×∅ III A 12 mm 
Třmínky: 
dvojstřižné ∅ Ta 8 mm 
á=250 mm 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se shoduje s projektovou dokumentací, zjištěna odchylka v rozteči 
třmínků, průměrná osová vzdálenost třmínků 312 mm oproti projektovaným 250 mm. 

Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení u podpory, Sonda 3Tp   

 

Obrázek 67  Schéma skutečného vyztužení u podpory, řez v místě sondy 3Tp. 

Zjištěno: Dle projektu: 
Hlavní výztuž: 
2×∅ III A 10 mm, krytí 15 mm 
Třmínky: 
dvojstřižné ∅ Ta 8 mm 
á=290 mm, krytí 2-10 mm 

Hlavní výztuž: 
2×∅ III A 10 mm 
Třmínky: 
dvojstřižné ∅ Ta 8 mm 
á=250 mm 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se shoduje s projektovou dokumentací, zjištěna odchylka v rozteči 
třmínků, průměrná osová vzdálenost třmínků 290 mm oproti projektovaným 250 mm. 



73 
 

 

  

Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení desky 3D 

 

Obrázek 68 Schéma skutečného vyztužení desky v místě sondy 2D. 
 

Zjištěno: Dle projektu: 
Hlavní výztuž: 
Výztuž tvoří svařované sítě 100×100 
∅ 4 mm, krytí 15 mm 
Rozdělovací výztuž: 
Výztuž tvoří svařované sítě z hlavní 
výztuže, krytí 19mm 

Hlavní výztuž: 
∅ Ta 6 mm, á=150mm 
Třmínky: 
∅ Ta 6 mm, á=350mm 
 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Výkresem byla předepsána vázaná síť, ale je použita svařovaná síť. Zjištěná hlavní a 
rozdělovací výztuž se odlišuje typem použité oceli i zvoleným průměrem. 
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Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení sloupu 3S 

 

Obrázek 69 Schéma skutečného vyztužení sloupu v místě sondy 3S. 
 

Zjištěno: Dle projektu: 
Hlavní výztuž: 
8×∅ J 20 mm, krytí 32-58 mm 
Třmínky: 
spirála ∅ hladká 8 mm 
á=180 mm, krytí 26-50 mm 

Hlavní výztuž: 
8×∅ III A 14 mm 
Třmínky: 
spirála ∅ Ta 8 mm 
á=200 mm 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se odlišuje typem použité oceli i zvoleným průměrem. Zjištěna 
odchylka v rozteči třmínků, průměrná osová vzdálenost třmínků 180 mm oproti 
projektovaným 200 mm. 
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Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení uprostřed rozpětí, Sonda 4Ps 
 

 

Zjištěno: Dle projektu:  

Hlavní výztuž: 
5×∅ III A 20 mm, krytí 18-34 mm 
Třmínky: 
2× dvojstřižné ∅ J 8 mm 
á=300 mm, krytí 0-5 mm 

Hlavní výztuž: 
5×∅ III A 20 mm 
Třmínky: 
2× dvojstřižné ∅ III A 8 mm 
á=300 mm . 
 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se shoduje s projektovou dokumentací. Zjištěné třmínky odpovídají 
předepsané rozteči, ale je zvolena výztuž J oproti předepsané III A.  

Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení u podpory, Sonda 4Pp   
 

Zjištěno: Dle projektu: 
Hlavní výztuž: 
2×∅ III A 20 mm, krytí 20 mm 
Třmínky: 
2× dvojstřižné ∅ J 8 mm 
á=335 mm, krytí 1-3 mm 

Hlavní výztuž: 
2×∅ III A 20 mm 
Třmínky: 
2× dvojstřižné ∅ III A 8 mm 
á=300 mm  

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se shoduje s projektovou dokumentací.  Zjištěna odchylka v rozteči 
třmínků, průměrná osová vzdálenost třmínků 335 mm oproti projektovaným 300 mm. 
U třmínků je zvolena výztuž J oproti předepsané III A. 

Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení uprostřed rozpětí, Sonda 4Ts 

Obrázek 70 Schéma skutečného vyztužení uprostřed rozpětí, řez v místě sondy 4Ps. 

Obrázek 71 Schéma skutečného vyztužení u podpory, řez v místě sondy 4Pp. 
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Obrázek 72 Schéma skutečného vyztužení uprostřed rozpětí, řez v místě sondy 4Ts. 

Zjištěno: Dle projektu:  

Hlavní výztuž: 
3×∅ III A 10 mm, krytí 15 mm 
1×∅ III A 12 mm, krytí 25 mm 
Třmínky: 
dvojstřižné ∅ III Ta 8 mm 
á=290 mm, krytí 0-17 mm 

Hlavní výztuž: 
3×∅ III A 10 mm 
1×∅ III A 12 mm 
Třmínky: 
dvojstřižné ∅ Ta 8 mm 
á=250 mm 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se shoduje s projektovou dokumentací, zjištěna odchylka v rozteči 
třmínků, průměrná osová vzdálenost třmínků 290 mm oproti projektovaným 250 mm. 

Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení u podpory, Sonda 4Tp   

 

Obrázek 73 Schéma skutečného vyztužení u podpory, řez v místě sondy 4Tp. 

Zjištěno: Dle projektu: 
Hlavní výztuž: 
2×∅ III A 10 mm, krytí 15 mm 
Třmínky: 
dvojstřižné ∅ Ta 8 mm 
á=290 mm, krytí 0-5 mm 

Hlavní výztuž: 
2×∅ III A 10 mm 
Třmínky: 
dvojstřižné ∅ Ta 8 mm 
á=250 mm 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se shoduje s projektovou dokumentací, zjištěna odchylka v rozteči 
třmínků, průměrná osová vzdálenost třmínků 290 mm oproti projektovaným 250 mm. 
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Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení desky 4D 

 

Obrázek 74 Schéma skutečného vyztužení desky v místě sondy 2D. 
 

Zjištěno: Dle projektu: 
Hlavní výztuž: 
Výztuž tvoří svařované sítě 100×100 
∅ 4 mm, krytí 4-10 mm 
Rozdělovací výztuž: 
Výztuž tvoří svařované sítě z hlavní 
výztuže, krytí 9-14 mm 

Hlavní výztuž: 
∅ Ta 6 mm, á=150mm 
Třmínky: 
∅ Ta 6 mm, á=350mm 
 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Výkresem byla předepsána vázaná síť, ale je použita svařovaná síť. Zjištěná hlavní a 
rozdělovací výztuž se odlišuje typem použité oceli i zvoleným průměrem. 
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Porovnání skutečného a projektovaného vyztužení sloupu 4S 

 

Obrázek 75 Schéma skutečného vyztužení sloupu v místě sondy 4S. 
 

Zjištěno: Dle projektu: 
Hlavní výztuž: 
8×∅ (C-10 452) 20 mm, krytí 32-51 mm 
Třmínky: 
spirála ∅ hladká 8 mm 
á=160 mm, krytí 24-37 mm 

Hlavní výztuž: 
8×∅ III A 14 mm 
Třmínky: 
spirála ∅ Ta 8 mm 
á=200 mm 

Srovnání s projektovou dokumentací: 
Zjištěná hlavní výztuž se odlišuje typem použité oceli i zvoleným průměrem. Zjištěna 
odchylka v rozteči třmínků, průměrná osová vzdálenost třmínků 160 mm oproti 
projektovaným 200 mm. 
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4.3 Stanovení kvality betonu 

4.3.1 Odběr jádrových vývrtů 

Postup a technika odběru jádrových vývrtů 

Jádrové vývrty byly odebrány za pomoci jádrové vrtačky Hilti DD 120 s příslušenstvím. 

Vrtná souprava obsahovala jádrové vrtáky o vnitřním průměru 75 a 50 mm a vakuovou 

příchytnou desku. U kruhových sloupů byl ke kotvení vrtačky použit kotevní šroub 

zavrtaný do konstrukce. Při vrtání byl jádrový vývrt ochlazován vodou čerpanou 

čerpadlem z pomocné nádrže (barel s vodou). Z důvodu zachování čistoty v okolí vývrtu a 

zejména v hale pod ním byl využit průmyslový vysavač pro zachycení výplachové vody. 

Každý vývrt byl po vyjmutí označen a zdokumentován pro další zkoušky. 

 

Obrázek 76 Provádění jádrových vývrtů. 
 

4.3.2 Poloha vývrtů 

Poloha vývrtů byla zvolena při předběžném stavebním průzkumu dle prostorových 

možností v objektu.  
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Obrázek 77 Umístění vývrtů pro 1.NP a 2.Np. 
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Obrázek 78 Umístění vývrtů pro 3.NP a 4.Np. 
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4.3.3 Provedení vývrtů  

Strop nad 1.NP a sloup v 1.NP 

Vývrt 1V1 – průvlak nad 1.NP 

Místo vývrtu: Průvlak ve stropní konstrukci nad 1.NP. Poloha označena na Obr. 78. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce průvlaku. Průměr vývrtu 75 mm a posléze 

50 mm. 

Délka vývrtu: 335 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 79 Vývrt 1V1 průměru 75 a 50 mm. Vývrt do průvlaku nad 1.NP. 
 

 

Obrázek 80 Vývrt 1V1 průměru 75 mm a 50 mm. Celková délka vývrtu 345 mm. První část vývrtu 
podlahová vrstva tloušťky 38 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 28 mm. Pórovitost mírná, póry do 1mm ojediněle do 3 mm. Beton svým 

složením odpovídá obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 1V2 – průvlak nad 1.NP 

Místo vývrtu: Průvlak ve stropní konstrukci nad 1.NP. Poloha označena na Obr. 78. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce průvlaku. Průměr vývrtu 75 mm. 

Délka vývrtu: 245 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 81 Vývrt 1V2 průměru 75 mm. Vývrt do průvlaku nad 1.NP. 
 

 

Obrázek 82 Vývrt 1V2 průměru 75 mm. Celková délka vývrtu 245 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 34 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 20 mm, ojediněle zrno 32 mm. Pórovitost mírná, póry do 1mm ojediněle do 

3 mm.  Beton svým složením odpovídá obvyklému složení betonu pro období výstavby 

konstrukce. 
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Vývrt 1V3 – trám nad 1.NP 

Místo vývrtu: Trám ve stropní konstrukci nad 1.NP. Poloha označena na Obr. 78. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce trámu. Průměr vývrtu 50 mm. 

Délka vývrtu: 205 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 83 Vývrt 1V3 průměru 50 mm. Vývrt do trámu nad 1.NP. 
 

 

Obrázek 84 Vývrt 1V3 průměru 50 mm. Celková délka vývrtu 205 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 28 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 28 mm, ojediněle zrno 32 mm. Pórovitost mírná, póry do 2 mm ojediněle do 

5 mm.  Beton svým složením odpovídá obvyklému složení betonu pro období výstavby 

konstrukce. 
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Vývrt 1V4 – trám nad 1.NP 

Místo vývrtu: Trám ve stropní konstrukci nad 1.NP. Poloha označena na Obr. 78. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce trámu. Průměr vývrtu 50 mm. 

Délka vývrtu: 245 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 85 Vývrt 1V4 průměru 50 mm. Vývrt do trámu nad 1.NP. 
 

 

Obrázek 86 Vývrt 1V4 průměru 50 mm. Celková délka vývrtu 245 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 40 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 28 mm. Pórovitost mírná, póry do 3 mm ojediněle do 7 mm.  Beton svým 

složením odpovídá obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 1V5 – deska nad 1.NP 

Místo vývrtu: Deska ve stropní konstrukci nad 1.NP. Poloha označena na Obr. 78. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce trámu. Průměr vývrtu 50 mm. 

Délka vývrtu: 115 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 87 Vývrt 1V5 průměru 50 mm. Vývrt do desky nad 1.NP. 
 

 

Obrázek 88 Vývrt 1V5 průměru 50 mm. Celková délka vývrtu 115 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 35 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 30 mm. Pórovitost mírná, póry do 3 mm.  Beton svým složením odpovídá 

obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 1V6 – sloup v 1.NP 

Místo vývrtu: Sloup v 1.NP. Poloha označena na Obr. 78. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z bočního líce sloupu. Průměr vývrtu 75 mm. 

Délka vývrtu: 220 mm  

 

Obrázek 89 Vývrt 1V6 průměru 75 mm. Vývrt do sloupu v 1.NP. 
 

 

Obrázek 90 Vývrt 1V6 průměru 75 mm. Celková délka vývrtu 220 mm. První část vývrtu omítka tloušťky 
4 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 30 mm. Pórovitost mírná, póry do 5 mm.  Beton svým složením odpovídá 

obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Strop nad 2.NP a sloup v 2.NP 

Vývrt 2V1 – průvlak nad 2.NP 

Místo vývrtu: Průvlak ve stropní konstrukci nad 2.NP. Poloha označena na Obr. 78. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce průvlaku. Průměr vývrtu 75 mm. 

Délka vývrtu: 155 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 91 Vývrt 1V1 průměru 75 mm. Vývrt do průvlaku nad 2.NP. 
 

 

Obrázek 92 Vývrt 2V1 průměru 75 mm. Celková délka vývrtu 155 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 34 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 30 mm. Pórovitost mírná, póry do 2 mm.  Beton svým složením odpovídá 

obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 2V2 – průvlak nad 2.NP 

Místo vývrtu: Průvlak ve stropní konstrukci nad 2.NP. Poloha označena na Obr. 78. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce průvlaku. Průměr vývrtu 75 mm. 

Délka vývrtu: 240 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 93 Vývrt 2V2 průměru 75 mm. Vývrt do průvlaku nad 2.NP. 
 

 

Obrázek 94 Vývrt 2V2 průměru 75 mm. Celková délka vývrtu 240 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 40 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 28 mm ojediněle zrno 60 mm. Pórovitost mírná, póry do 5 mm.  Beton svým 

složením odpovídá obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 2V3 – trám nad 2.NP 

Místo vývrtu: Trám ve stropní konstrukci nad 2.NP. Poloha označena na Obr. 78. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce trámu. Průměr vývrtu 50 mm. 

Délka vývrtu: 210 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 95 Vývrt 2V3 průměru 50 mm. Vývrt do trámu nad 2.NP. 
 

 

Obrázek 96 Vývrt 2V3 průměru 50 mm. Celková délka vývrtu 210 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 38 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 18 mm. Pórovitost mírná, póry do 5 mm.  Beton svým složením odpovídá 

obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 2V4 – trám nad 2.NP 

Místo vývrtu: Trám ve stropní konstrukci nad 2.NP. Poloha označena na Obr. 78. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce trámu. Průměr vývrtu 50 mm. 

Délka vývrtu: 270 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 97 Vývrt 2V4 průměru 50 mm. Vývrt do trámu nad 2.NP. 
 

 

Obrázek 98 Vývrt 2V4 průměru 50 mm. Celková délka vývrtu 270 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 40 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 18 mm. Pórovitost mírná, póry do 2 mm.  Beton svým složením odpovídá 

obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 2V5 – deska nad 2.NP 

Místo vývrtu: Deska ve stropní konstrukci nad 2.NP. Poloha označena na Obr. 78. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce trámu. Průměr vývrtu 50 mm. 

Délka vývrtu: 145 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 99 Vývrt 2V5 průměru 50 mm. Vývrt do desky nad 1.NP. 
 

 

Obrázek 100 Vývrt 2V5 průměru 50 mm. Celková délka vývrtu 145 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 40 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 18 mm. Pórovitost mírná, póry do 2 mm.  Beton svým složením odpovídá 

obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 2V6 – sloup v 2.NP 

Místo vývrtu: Sloup v 2.NP. Poloha označena na Obr. 78. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z bočního líce sloupu. Průměr vývrtu 75 mm. 

Délka vývrtu: 170 mm 

 

Obrázek 101 Vývrt 2V6 průměru 75 mm. Vývrt do sloupu v 2.NP. 
 

 

Obrázek 102 Vývrt 2V6 průměru 75 mm. Celková délka vývrtu 170 mm. První část vývrtu omítka tloušťky 
4 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 18 mm. Pórovitost mírná, póry do 2 mm ojediněle 6 mm.  Beton svým 

složením odpovídá obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Strop nad 3.NP a sloup v 3.NP 

Vývrt 3V1 – průvlak nad 3.NP 

Místo vývrtu: Průvlak ve stropní konstrukci nad 3.NP. Poloha označena na Obr. 79. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce průvlaku. Průměr vývrtu 75 mm. 

Délka vývrtu: 325 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 103 Vývrt 3V1 průměru 75 mm. Vývrt do průvlaku nad 3.NP. 
 

 

Obrázek 104 Vývrt 3V1 průměru 75 mm. Celková délka vývrtu 325 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 45 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 25 mm. Pórovitost mírná, póry do 3 mm ojediněle dutina 10 mm.  Beton 

svým složením odpovídá obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 3V2 – průvlak nad 3.NP 

Místo vývrtu: Průvlak ve stropní konstrukci nad 3.NP. Poloha označena na Obr. 79. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce průvlaku. Průměr vývrtu 75 mm. 

Délka vývrtu: 300 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 105 Vývrt 3V2 průměru 75 a 50 mm. Vývrt do průvlaku nad 3.NP. 
 

 

Obrázek 106 Vývrt 3V2 průměru 75 a 50 mm. Celková délka vývrtu 240 mm. První část vývrtu podlahová 
vrstva tloušťky 40 mm. 

 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 20 mm. Pórovitost zvýšená, póry do 3 mm.  Beton svým složením odpovídá 

obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 3V3 – trám nad 3.NP 

Místo vývrtu: Trám ve stropní konstrukci nad 3.NP. Poloha označena na Obr. 79. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce trámu. Průměr vývrtu 50 mm. 

Délka vývrtu: 195 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 107 Vývrt 3V3 průměru 50 mm. Vývrt do trámu nad 3.NP. 
 

 

Obrázek 108 Vývrt 3V3 průměru 50 mm. Celková délka vývrtu 195 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 42 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 25 mm. Pórovitost mírná, póry do 1 mm ojediněle 3 mm.  Beton svým 

složením odpovídá obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 3V4 – trám nad 3.NP 

Místo vývrtu: Trám ve stropní konstrukci nad 3.NP. Poloha označena na Obr. 79. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce trámu. Průměr vývrtu 50 mm. 

Délka vývrtu: 165 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 109 Vývrt 3V4 průměru 50 mm. Vývrt do trámu nad 3.NP. 
 

 

Obrázek 110 Vývrt 3V4 průměru 50 mm. Celková délka vývrtu 165 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 38 mm. 

 
 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 20 mm. Pórovitost zvýšená, póry do 3 mm.  Beton svým složením odpovídá 

obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 3V5 – deska nad 3.NP 

Místo vývrtu: Deska ve stropní konstrukci nad 3.NP. Poloha označena na Obr. 79. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce trámu. Průměr vývrtu 50 mm. 

Délka vývrtu: 135 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 111 Vývrt 3V5 průměru 50 mm. Vývrt do desky nad 3.NP. 
 

 

Obrázek 112 Vývrt 3V5 průměru 50 mm. Celková délka vývrtu 135 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 40 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 40 mm. Pórovitost mírná, póry do 2 mm.  Beton svým složením odpovídá 

obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 3V6 – sloup v 3.NP 

Místo vývrtu: Sloup v 3.NP. Poloha označena na Obr. 79. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z bočního líce sloupu. Průměr vývrtu 75 mm. 

Délka vývrtu: 170 mm 

 

Obrázek 113 Vývrt 3V6 průměru 75 mm. Vývrt do sloupu v 3.NP. 
 

 

Obrázek 114 Vývrt 3V6 průměru 75 mm. Celková délka vývrtu 170 mm. První část vývrtu omítka tloušťky 
4 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 20 mm. Pórovitost mírná, póry do 2 mm ojediněle až do 8 mm.  Beton svým 

složením odpovídá obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Strop nad 4.NP a sloup v 4.NP 

Vývrt 4V1 – průvlak nad 4.NP 

Místo vývrtu: Průvlak ve stropní konstrukci nad 4.NP. Poloha označena na Obr. 79. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce průvlaku. Průměr vývrtu 75 mm. 

Délka vývrtu: 240 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 115 Vývrt 4V1 průměru 75 mm. Vývrt do průvlaku nad 4.NP. 
 

 

Obrázek 116 Vývrt 4V1 průměru 75 mm. Celková délka vývrtu 240 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 47 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 40 mm. Pórovitost mírná, póry do 2 mm ojediněle až do 8 mm.  Beton svým 

složením odpovídá obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 4V2 – průvlak nad 4.NP 

Místo vývrtu: Průvlak ve stropní konstrukci nad 4.NP. Poloha označena na Obr. 79. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce průvlaku. Průměr vývrtu 75 mm. 

Délka vývrtu: 255 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 117 Vývrt 4V2 průměru 75 mm. Vývrt do průvlaku nad 4.NP. 
 

 

Obrázek 118 Vývrt 4V2 průměru 75 mm. Celková délka vývrtu 255 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 30 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 25 mm. Pórovitost mírná, póry do 2 mm ojediněle až do 5 mm.  Beton svým 

složením odpovídá obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 4V3 – trám nad 4.NP 

Místo vývrtu: Trám ve stropní konstrukci nad 4.NP. Poloha označena na Obr. 79. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce trámu. Průměr vývrtu 50 mm. 

Délka vývrtu: 210 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 119 Vývrt 4V3 průměru 50 mm. Vývrt do trámu nad 4.NP. 
 

 

Obrázek 120 Vývrt 4V3 průměru 50 mm. Celková délka vývrtu 210 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 45 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 20 mm. Pórovitost mírná, póry do 1 mm ojediněle až do 2 mm.  Beton svým 

složením odpovídá obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 4V4 – trám nad 4.NP 

Místo vývrtu: Trám ve stropní konstrukci nad 4.NP. Poloha označena na Obr. 79. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce trámu. Průměr vývrtu 50 mm. 

Délka vývrtu: 130 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 121 Vývrt 4V4 průměru 50 mm. Vývrt do trámu nad 4.NP. 
 

 

Obrázek 122 Vývrt 4V4 průměru 50 mm. Celková délka vývrtu 130 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 35 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 50 mm. Pórovitost mírná, póry do 2 mm.  Beton svým složením odpovídá 

obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 4V5 – deska nad 4.NP 

Místo vývrtu: Deska ve stropní konstrukci nad 4.NP. Poloha označena na Obr. 79. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce trámu. Průměr vývrtu 50 mm. 

Délka vývrtu: 140 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 123 Vývrt 4V5 průměru 50 mm. Vývrt do desky nad 4.NP. 
 

 

Obrázek 124 Vývrt 4V5 průměru 50 mm. Celková délka vývrtu 140 mm. První část vývrtu podlahová vrstva 
tloušťky 45 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 35 mm. Pórovitost mírná, póry do 3 mm ojediněle 7 mm.  Beton svým 

složením odpovídá obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 4V6 – sloup v 4.NP 

Místo vývrtu: Sloup v 4.NP. Poloha označena na Obr. 79. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z bočního líce sloupu. Průměr vývrtu 75 mm. 

Délka vývrtu: 200 mm 

 

Obrázek 125 Vývrt 4V6 průměru 75 mm. Vývrt do sloupu v 4.NP. 
 

 

Obrázek 126 Vývrt 4V6 průměru 75 mm. Celková délka vývrtu 200 mm. První část vývrtu omítka tloušťky 
4 mm. 

 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 25 mm. Pórovitost mírná, póry do 2 mm ojediněle 8 mm.  Beton svým 

složením odpovídá obvyklému složení betonu pro období výstavby konstrukce. 
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Vývrt 3V7 – prostup nad 3.NP 

Místo vývrtu: Prostup ve stropní konstrukci nad 3.NP. Poloha označena na Obr. 79. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce desky. Průměr vývrtu 50 mm. 

Délka vývrtu: 105 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 127 Vývrt 3V7 průměru 50 mm. Vývrt do zapraveného otvoru. Deska nad 3.NP. 
 

 

Obrázek 128 Vývrt 3V7 průměru 50 mm. Celková délka vývrtu 105 mm. 
 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 20 mm. Pórovitost mírná, póry do 2 mm ojediněle 4 mm. 
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Vývrt 4V7 – prostup nad 4.NP 

Místo vývrtu: Prostup ve stropní konstrukci nad 4.NP. Poloha označena na Obr. 79. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce desky. Průměr vývrtu 50 mm. 

Délka vývrtu: 125 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 129 Vývrt 4V7 průměru 50 mm. Vývrt do zapraveného otvoru. Deska nad 4.NP. 

 

 

Obrázek 130 Vývrt 4V7 průměru 50 mm. Celková délka vývrtu 125 mm. 
 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 25 mm. Pórovitost mírná, póry do 2 mm ojediněle 5 mm. 
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Vývrt 4V8 – prostup nad 4.NP 

Místo vývrtu: Prostup ve stropní konstrukci nad 4.NP. Poloha označena na Obr. 79. 

Typ vývrtu: Vývrt proveden z horního líce desky. Průměr vývrtu 50 mm. 

Délka vývrtu: 125 mm (včetně podlahové desky) 

 

Obrázek 131 Vývrt 4V8 průměru 50 mm. Vývrt do zapraveného otvoru. Deska nad 4.NP. 
 

 

Obrázek 132 Vývrt 4V8 průměru 50 mm. Celková délka vývrtu 125 mm. 
 

Popis vývrtu: Těžené kamenivo převážně frakce 0-16 mm, maximální velikost zrn 

kameniva do 25 mm. Pórovitost mírná, póry do 2 mm ojediněle 4 mm. 
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4.3.4 Laboratorní zkoušky betonu 

Výroba zkušebních těles 

V laboratoři došlo ke zdokumentování jádrových vývrtů. Vzorky byly nařezány pomocí 

pily s diamantovým kotoučem. Řezání bylo provedeno mokrou cestou a následně byly 

vzorky zařezány tak, aby odpovídala koncová rovinatost vzorků. Z nosné konstrukce bylo 

odebráno celkem 27 vývrtů, a to 20 vývrtů z monolitických stropních konstrukcí, 4 vývrty 

z nosných sloupů v jednotlivých podlažích a 3 ze stropních desek vzniklých po zapravení 

technologických prostupů. Z těchto 27 vývrtů bylo nařezáno 37 zkušebních těles. 

Hmotnost vzorků byla změřena po vysušení v peci při teplotě 105°C s přesností 0,1g. 

Parametry pevnosti betonu v tlaku byl stanoven na hydraulickém lisu Form+Test. Rychlost 

zatěžování stanovena jako přírůstek odpovídající hodnotě 0,6 MPa/s. 

 

Obrázek 133 Vyrobená zkušební tělesa z vývrtů 1V1 a 1V2 odvrtaných z průvlaku nad 1.NP. 
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Obrázek 134 Vyrobená zkušební tělesa z vývrtů 1V3, 1V4 a 1V5 odvrtaných z trámů a desky nad 1.NP. 
 

 

Obrázek 135 Vyrobená zkušební tělesa z vývrtů 2V1 a 2V2 odvrtaných z průvlaku nad 2.NP. 
 

 

Obrázek 136 Vyrobená zkušební tělesa z vývrtů 2V3, 2V4 a 2V5 odvrtaných z trámů a desky nad 2.NP 
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Obrázek 137 Vyrobená zkušební tělesa z vývrtů 3V1 a 3V2 odvrtaných z průvlaku nad 3.NP. 
 

 

Obrázek 138 Vyrobená zkušební tělesa z vývrtů 3V3, 3V4 a 3V5 odvrtaných z trámů a desky nad 3.NP 
 

 

Obrázek 139 Vyrobená zkušební tělesa z vývrtů 4V1 a 4V2 odvrtaných z průvlaku nad 4.NP. 
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Obrázek 140 Vyrobená zkušební tělesa z vývrtů 4V3, 4V4 a 4V5 odvrtaných z trámů a desky nad 4.NP 
 

 

Obrázek 141 Vyrobená zkušební tělesa z vývrtů 1V6, 2V6, 3V6 a 4V6 odvrtaných ze sloupů v 1.NP, 2.NP, 
3.NP a 4.NP. 

 

 

Obrázek 142 Vyrobená zkušební tělesa z vývrtů 3V7, 4V7 a 4V8 odvrtaných desek v 3.NP, 4.NP a 4.NP. 
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Tabulka 5 Geometrie zkušebních těles a objemová hmotnost betonu stropní konstrukce nad 1.NP. 

        

 

Označení   
tělesa 

Část               
konstrukce 

Průměr         
d 

Výška           
h 

Hmotnost    
mr 

Objemová hm.      
přirozená Dr  

 
    [mm] [mm] [g] [kg/m³] 

 

 
1-1A Průvlak 74,3 76,6 721,9 2174 

 

 
1-1B Průvlak 50,2 68,2 281,9 2088 

 

 
1-1C Průvlak 50,0 62,6 262,9 2139 

 

 
1-2 Průvlak 74,6 75,5 716,5 2171 

 

 
Průměr Průvlaky 1.NP - - - 2143 

 

 
1-3A Trám 49,9 72,2 314,6 2228 

 

 
1-3B Trám 50,0 55,0 241,6 2237 

 

 
1-4A Trám 50,0 93,7 390,4 2122 

 

 
1-4B Trám 50,0 55,3 232,2 2138 

 

 
1-5 Deska 50,1 70,8 315,1 2258 

 

 
Průměr Trám+Deska 1.NP - - - 2197 

 

 
Průměr 1.NP - - - 2170 

 

        
 

Tabulka 6 Geometrie zkušebních těles a objemová hmotnost betonu stropní konstrukce nad 2.NP. 

        

 

Označení   
tělesa 

Část               
konstrukce 

Průměr         
d 

Výška           
h 

Hmotnost    
mr 

Objemová hm.      
přirozená Dr  

 
    [mm] [mm] [g] [kg/m³] 

 

 
2-1 Průvlak 74,4 75,4 716,0 2184 

 

 
2-1 Průvlak 74,5 77,4 706,1 2093 

 

 
Průměr Průvlaky 1.NP - - - 2139 

 

 
2-3A Trám 50,0 81,2 344,5 2161 

 

 
2-3B Trám 50,0 64,6 276,4 2179 

 

 
2-4A Trám 49,9 77,1 332,6 2206 

 

 
2-4B Trám 49,9 94,2 408,3 2216 

 

 
2-5 Deska 49,9 84,9 359,8 2167 

 

 
Průměr Trám+Deska 1.NP - - - 2186 

 

 
Průměr 2.NP - - - 2170 
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Tabulka 7 Geometrie zkušebních těles a objemová hmotnost betonu stropní konstrukce nad 3.NP. 

        

 

Označení   
tělesa 

Část               
konstrukce 

Průměr         
d 

Výška           
h 

Hmotnost    
mr 

Objemová hm.      
přirozená Dr  

 
    [mm] [mm] [g] [kg/m³] 

 

 
3-1A Průvlak 74,3 77,1 693,7 2075 

 

 
3-1B Průvlak 74,4 75,0 677,0 2076 

 

 
3-2A Průvlak 49,8 74,5 309,5 2133 

 

 
3-2B Průvlak 49,7 48,1 195,0 2090 

 

 
Průměr Průvlaky 3.NP - - - 2094 

 

 
3-3A Trám 50,0 65,8 272,9 2112 

 

 
3-3B Trám 49,9 50,6 214,6 2169 

 

 
3-4 Trám 49,7 97,2 395,0 2095 

 

 
3-5 Deska 49,8 83,6 356,7 2191 

 

 
Průměr Trám+Deska 3.NP - - - 2142 

 

 
Průměr 3.NP - - - 2120 

 

        

Tabulka 8 Geometrie zkušebních těles a objemová hmotnost betonu stropní konstrukce nad 4.NP. 

        

 

Označení   
tělesa 

Část               
konstrukce 

Průměr         
d 

Výška           
h 

Hmotnost    
mr 

Objemová hm.      
přirozená Dr  

 
    [mm] [mm] [g] [kg/m³] 

 

 
4-1 Průvlak 74,4 78,7 713,6 2086 

 

 
4-2 Průvlak 74,3 76,9 682,9 2048 

 

 
Průměr Průvlaky 4.NP - - - 2067 

 

 
4-3A Trám 49,6 65,1 263,9 2098 

 

 
4-3B Trám 49,7 51,6 209,8 2096 

 

 
4-4 Trám 49,6 52,0 201,6 2006 

 

 
4-5 Deska 49,6 74,3 302,9 2110 

 

 
Průměr Trám+Deska 4.NP - - - 2078 

 

 
Průměr 4.NP - - - 2070 
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Tabulka 9 Geometrie zkušebních těles a objemová hmotnost betonu zaprávky stropní konstrukce nad 4.NP. 

        

 

Označení   
tělesa 

Část               
konstrukce 

Průměr         
d 

Výška           
h 

Hmotnost    
mr 

Objemová hm.      
přirozená Dr  

 
    [mm] [mm] [g] [kg/m³] 

 

 
3-7 Zaprávka 50,0 69,1 289,9 2137 

 

 
4-7 Zaprávka 49,7 81,1 345,2 2194 

 

 
4-8 Zaprávka 49,5 94,4 402,9 2218 

 

 
Průměr 3.NP-4.NP - - - 2180 

 

        

Tabulka 10 Geometrie zkušebních těles a objemová hmotnost betonu sloupů svislé nosné konstrukce v 1.NP- 
4.NP. 

        

 

Označení   
tělesa 

Část               
konstrukce 

Průměr         
d 

Výška           
h 

Hmotnost    
mr 

Objemová hm.      
přirozená Dr  

 
    [mm] [mm] [g] [kg/m³] 

 

 
1-6 Sloup 74,9 68,2 666,6 2218 

 

 
2-6 Sloup 75,1 76,4 717,9 2121 

 

 
3-6 Sloup 75,1 77,9 721,7 2091 

 

 
4-6 Sloup 75,2 76,5 742,9 2186 

 

 
Průměr 1.NP-4.NP - - - 2150 

 

        
 

Objemová hmotnost se pohybuje v rozmezí 2120 kg/m³ až 2180 kg/m³. Objemová 

hmotnost odpovídá těženému kamenivu a nižším pevnostem betonu. Objem pórů odpovídá 

objemové hmotnosti. Všechny vzorky splnily požadavek na obyčejný hutný beton, tj. 

minimální objemová hmotnost 2000 kg/m³. 
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Záznam ze zkoušky pevnosti betonu v tlaku 

Tabulka 11 Pevnost v tlaku betonu stropní konstrukce nad 1.NP. 

Označení   
tělesa 

Max. 
síla F 

Štíhlost 
Koeficie. 
štíhlosti 

Koeficie. 
průměru 

Pevnost 
fc,cyl 

Koeficie. 
krychelný 

Pevnost        
fc,cube 

  [kN] λ κc,cyl κc,cube [MPa] κcyl,cube [MPa] 

1-1A 96,3 1,03 0,86 0,93 17,8 1,252 22,3 

1-1B 15,3 1,36 0,93 0,91 6,5 1,252 8,2 
1-1C 27,5 1,25 0,91 0,91 11,6 1,252 14,5 
1-2 91,1 1,01 0,85 0,93 16,6 1,252 20,7 

1-3A 34,4 1,45 0,94 0,91 15,0 1,252 18,8 
1-3B 58,2 1,10 0,88 0,91 23,7 1,251 29,7 
1-4A 16,1 1,87 0,99 0,91 7,4 1,252 9,2 
1-4B 26,8 1,11 0,88 0,91 10,9 1,252 13,7 

1-5 38,0 1,41 0,93 0,91 16,4 1,252 20,5 

Průměr Stropní konstrukce nad 1.NP 
 

14,0 
 

17,5 

         

Tabulka 12 Pevnost v tlaku betonu stropní konstrukce nad 2.NP. 

        

Označení   
tělesa 

Max. 
síla F 

Štíhlost 
Koeficie. 
štíhlosti 

Koeficie. 
průměru 

Pevnost 
fc,cyl 

Koeficie. 
krychelný 

Pevnost        
fc,cube 

  [kN] λ κc,cyl κc,cube [MPa] κcyl,cube [MPa] 

2-1 178,5 1,01 0,85 0,93 32,6 1,244 40,6 

2-1 93,2 1,04 0,86 0,93 17,2 1,252 21,5 
2-3A 42,4 1,62 0,96 0,91 18,9 1,251 23,6 
2-3B 54,6 1,29 0,92 0,91 23,2 1,25 29,0 
2-4A 49,5 1,55 0,95 0,91 21,9 1,251 27,4 
2-4B 59 1,89 0,99 0,91 27,2 1,248 33,9 

2-5 37,2 1,70 0,97 0,91 16,8 1,252 21,0 

Průměr   Stropní konstrukce nad 2.NP 22,5   28,1 
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Tabulka 13 Pevnost v tlaku betonu stropní konstrukce nad 3.NP. 

        

Označení   
tělesa 

Max. 
síla F 

Štíhlost 
Koeficie. 
štíhlosti 

Koeficie. 
průměru 

Pevnost 
fc,cyl 

Koeficie. 
krychelný 

Pevnost        
fc,cube 

  [kN] λ κc,cyl κc,cube [MPa] κcyl,cube [MPa] 

3-1A 81,8 1,04 0,86 0,93 15,1 1,252 19,0 
3-1B 120,4 1,01 0,85 0,93 22,0 1,251 27,5 
3-2A 41,3 1,50 0,95 0,91 18,2 1,252 22,8 
3-2B 48,3 0,97 0,84 0,91 18,9 1,251 23,7 
3-3A 50,7 1,32 0,92 0,91 21,6 1,251 27,0 
3-3B 96,3 1,01 0,86 0,91 38,3 1,238 47,4 
3-4 42,8 1,96 1,00 0,91 20,0 1,251 25,0 

3-5 42,2 1,68 0,97 0,91 19,1 1,251 23,9 

Průměr Stropní konstrukce nad 3.NP 21,7   27,0 

        

Tabulka 14 Pevnost v tlaku betonu stropní konstrukce nad 4.NP. 

        

Označení   
tělesa 

Max. 
 síla F 

Štíhlost 
Koeficie. 
štíhlosti 

Koeficie. 
průměru 

Pevnost 
fc,cyl 

Koeficie. 
krychelný 

Pevnost        
fc,cube 

  [kN] λ κc,cyl κc,cube [MPa] κcyl,cube [MPa] 

4-1 87,2 1,06 0,87 0,93 16,2 1,252 20,3 
4-2 82,6 1,03 0,86 0,93 15,3 1,252 19,1 

4-3A 36,7 1,31 0,92 0,91 15,9 1,252 19,9 
4-3B 33,2 1,04 0,86 0,91 13,4 1,252 16,8 
4-4 15,1 1,05 0,87 0,91 6,2 1,251 7,7 
4-5 36,0 1,50 0,95 0,91 16,0 1,252 20,1 

Průměr Stropní konstrukce nad 4.NP 13,8   17,3 

        

Tabulka 15 Pevnost betonu v tlaku svislé nosné konstrukce v 1.NP-4.NP. 

        
Označení   

tělesa 
Max. síla F Štíhlost 

Koeficie. 
štíhlosti 

Koeficie. 
průměru 

Pevnost 
fc,cyl 

Koeficie. 
krychelný 

Pevnost        
fc,cube 

 
[kN] λ κc,cyl κc,cube [MPa] κcyl,cube [MPa] 

1-6 155,4 0,91 0,78 0,93 25,6 1,249 32,0 

2-6 125,0 1,02 0,86 0,93 22,5 1,250 28,1 
3-6 140,0 1,04 0,86 0,93 25,4 1,249 31,7 
4-6 146,7 1,02 0,86 0,93 26,3 1,249 32,9 

Průměr   Sloupy1.NP-4.NP 24,9   31,1 
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Tabulka 16 Pevnost betonu v tlaku zapravených stropních konstrukcí nad 3.NP a 4.NP. 

        
Označení   

tělesa 
Max. 
síla F 

Štíhlost 
Koeficie. 
štíhlosti 

Koeficie. 
průměru 

Pevnost 
fc,cyl 

Koeficie. 
krychelný 

Pevnost        
fc,cube 

 
[kN] λ κc,cyl κc,cube [MPa] κcyl,cube [MPa] 

3-7 62,0 1,38 0,78 0,91 22,4 1,248 28,0 

4-7 48,0 1,63 0,96 0,91 21,7 1,248 27,0 
4-8 50,0 1,91 0,99 0,91 23,4 1,248 29,2 

Průměr Zaprávky 3.NP-4.NP 22,5   28,1 

Žádné naměřené pevnosti vzorků výrazně nevybočuje z očekávaných hodnot 
odpovídajících struktuře betonu. U všech vzorků došlo ke správnému porušení a výsledky 
nemusely být vyřazeny. Tělesa 1-3A a 1-5 byla nasycena olejem z výroby, ani u těchto 
vzorků nelze prokázat vliv oleje na výsledné parametry. Poměrně nedostatečných pevností 
dosáhly vzorky ze stropní konstrukce nad 1.NP a 4.NP. Zde se výsledné pevnosti dostávají 
i pod 10 MPa. 

 

Tabulka 17 Stanovení charakteristické pevnosti betonu.  

Část konstrukce 
Kritérium 
průměru 

Kritérium 
minimum 

Charak.  
Pevnost 

  fm(n),is fis,nejmenší fck,is 
  [MPa] [MPa] [MPa] 

Stropní konstrukce nad 1.NP 17,5-7 8,2+4 10,5 

Stropní konstrukce nad 2.NP 28,1-7 21,0+4 21,1 
Stropní konstrukce nad 3.NP 27,0-7 19,0+4 20,0 
Stropní konstrukce nad 4.NP 17,3-7 7,7+4 10,3 
Sloupy 1.NP až 4.NP 31,1-7 28,1+4 24,1 
Zapravené desky 3.NP až 4.Np 28,1-7 27,0+4 21,1 

Dle normy ČSN EN 13791 je možno uvažovat pouze s 85% charakteristickou pevností 
zjištěné v konstrukci oproti daným konstrukčním třídám betonu.  

Beton stropní nosné konstrukce nad 1.NP C8/10   (fck,is=10,5 MPa ≥ 8,5 MPa) 

Beton stropní nosné konstrukce nad 2.NP C16/20 (fck,is=21,1 MPa ≥ 17 MPa) 

Beton stropní nosné konstrukce nad 3.NP C16/20 (fck,is=20,0 MPa ≥ 17 MPa) 

Beton stropní nosné konstrukce nad 4.NP C8/10   (fck,is=10,3 MPa ≥ 8,5 MPa)  

Beton sloupů v 1.NP až 4.NP   C20/25 (fck,is=24,1 MPa ≥ 21,5 MPa) 

Zaprávky stropů nad 3.NP a 4.NP  C20/25 (fck,is=21,1 MPa ≥ 21,5 MPa) 
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Pro jednotlivé konstrukční celky byla stanovena charakteristická pevnost betonu v tlaku 

a následně stanoveny pevnostní třídy. Beton stropní nosné konstrukce nad 1.NP  byl 

zařazen do třídy C8/10. Beton stropní nosné konstrukce nad 2.NP  byl zařazen do třídy 

C16/20. Beton stropní nosné konstrukce nad 3.NP byl zařazen do třídy C16/20. Beton 

stropní nosné konstrukce nad 4.NP byl zařazen do třídy C8/10. Beton sloupů v 1.NP až 

4.NP byl vyhodnocen jako jeden celek a beton byl zařazen do třídy C20/25. Zapravené 

otvory byly vyhodnoceny jako jeden celek a beton byl zařazen do třídy C20/25.  

Vyzuální zhodnocenívzorků po stanovení pevnosti betonu v tlaku 

 

Obrázek 143 Optimální porušení vzorků ukazuje na správně provedenou zkoušku. 
 

 

  



120 
 

4.4 Statické posouzení zapraveného prostupu 

Z důvodů změny technologie došlo k zabetonování prostupů ve stropních konstrukcích. 
V této kapitole posuzuji jeden z těchto zapravených otvorů. Jedná se o křížem vyztuženou 
desku o rozměrech 1650×1650 mm a tloušťky 180 mm. Zapravený otvor je v místě vývrtu 
4V7 dle obrázku 79. Předpokládané užitné zatížení je 1500 kg/m2. Výztuž typ 10 505 R. 
Krytí první vrstvy výztuže je 30 mm. Výztuž je průměru 8 mm a=120 mm. Beton je třídy 
C 20/25. Posudek je proveden na mezní stav únosnosti zapravené desky. 

 
 

Obrázek 144 Na horním líci desky byl proveden plošný sken o rozměrech 1200×1200 mm. Tmavě červené 
čáry znázorňují horní výztuže. Žluté čáry znázorňují výztuž u dolního líce desky. Řezy znázorňují svislé řezy 

deskou a výškové umístění výztuží. 
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Tabulka 18 Materiálové charakteristiky 

Beton C20/25  Ocel 10 505 R 

fck = 20 MPa  fyk = 500 MPa  

fctm = 2,2 MPa  Es = 200 GPa 

fcd = fck/1,5 = 20/1,5 = 13,3 MPa   fyd = fyk/1,15 = 500/1,15 = 434,8 MPa 

εcu = 0,0035  εyd = fyd/ Es = 434,8/200 000 = 2,174×10-3  
 

Statický výpočet 

Tabulka 19 Zatížení stropní desky 

Typ zatížení 
Tloušťka 

[m] 
Objemová tíha 

[kN/m³] 
Zatěžovací 
šířka [m] 

Zatížení 
[kN/m]   

Zatížení stálé           
Podlahová konstrukce - - - -   
Železobetonová deska 0,18 25 1 4,5   
Omítka - - - -   
Zatížení proměnné           
Užitné zatížení (sklad) - 15 1 15 

Kombinace zatížení 

• 6.10 a 

 

fd  = 1,35×(4,5)+1,5×15×1 = 28,6 kN/m   

• 6.10 b 

   

fd  = 0,85×1,35×(4,5)+1,5×15×1 = 27,7 kN/m  

Účinné rozpětí desky 

leff = ln+a1+ a2 

a1 = a2 = min{0,5×h;0,5×t} = min{0,5×100;0,5×180} = min{50;90} = 50 mm 

leff = 1650+50+50 = 1750 mm  
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Rozdělení zatížení  

fd = fdx+fdy fdx = fdy  fdx = fdy = 0,5×fd = 0,5×28,6 = 14,3 kN/m 

Med = Medx = Medy  Med = (1/8)× fdx× leffx
2 = (1/8)×14,3× 1,752 = 5,5 kNm 

Výpočet pro výztuž ve směru x: 

Výpočet velikosti tlačené části betonu 

� =
��� × �	


0,8 × � × ƞ × ��

=
4,19 × 10�� × 434,8 × 10�

0,8 × 1 × 1 × 13,3 × 10�
= 0,017	� 

Kontrola přetvoření výztuže  

�� =
� − �

�
× ���� =

0,146 − 0,017

0,017
× 0,0035 = 0,0266 

�� > �	
; 											0,0266 > 0,002174	 

Kontrola míry vyztužení 

�%,&'( = 0,26 ×
���&

�	)
× �� × � = 0,26 ×

2,2

500
× 1 × 0,146	 = 1,7 × 10��	�* 

�%,&+, = 0,04 × �� = 0,04 × 1 × 0,18 = 7,2 × 10��	�* 

�%,&'( 	= 	1,7 × 10��	�* < 4,19 × 10��	�*						  Vyhovuje 

�%,&+, = 7,2 × 10��	�* > 	4,19 × 10��	�*  Vyhovuje 

Výpočet momentu na mezi únosnosti 

M/0 =	A23 × f56 × z; 										z = d −
0,8 × x

2
= 0,146 −

0,8 × 0,017

2
= 0,139	� 

M/0 = 4,19 × 10�� × 434,8 × 10� × 0,139	 = 25,3	kNm 

M/0 ≥ M>6;											25,3	 ≥ 	5,5	kNm		   Vyhovuje 
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Výpočet pro výztuž ve směru y: 

Výpočet velikosti tlačené části betonu 

� =
��� × �	


0,8 × � × ƞ × ��

=
4,19 × 10�� × 434,8 × 10�

0,8 × 1 × 1 × 13,3 × 10�
= 0,017	� 

Kontrola přetvoření výztuže  

�� =
� − �

�
× ���� =

0,138 − 0,017

0,017
× 0,0035 = 0,0249 

�� > �	
; 											0,0249 > 0,002174	 

Kontrola míry vyztužení 

�%,&'( = 0,26 ×
���&

�	)
× �� × � = 0,26 ×

2,2

500
× 1 × 0,138	 = 1,58 × 10��	�* 

�%,&+, = 0,04 × �� = 0,04 × 1 × 0,18 = 7,2 × 10��	�* 

�%,&'( 	= 	1,58 × 10��	�* < 5,24 × 10��	�*						  Vyhovuje 

�%,&+, = 7,2 × 10��	�* > 	5,24 × 10��	�*  Vyhovuje 

Výpočet momentu na mezi únosnosti 

M/0 =	A23 × f56 × z; 										z = d −
0,8 × x

2
= 0,138 −

0,8 × 0,017

2
= 0,131	� 

M/0 = 4,19 × 10�� × 434,8 × 10� × 0,131	 = 25,1	kNm 

M/0 ≥ M>6;											25,1	 ≥ 	5,5	kNm		   Vyhovuje   [16] 

 

Zapravená deska vyhoví na mezní stav únosnosti v ohybu.    
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5. ZÁVĚR 

V práci byly stanoveny základní materiálové vlastnosti železobetonu nutné pro 

statické posouzení pětipodlažní průmyslové haly. Posouzení polohy a průměru výztuže 

proběhlo úspěšně ve všech požadovaných místech. Pomocí moderních technologií 

Georadar Hilti PS 1000, Profometer PM-630 a sekaných sond, byly stanoveny polohy, 

průměry a typy výztuží v daných místech konstrukce. Ze srovnání částí existující 

výkresové dokumentace a skutečného provedení je patrná snaha o adekvátní nahrazení 

typu a průměru výztuže, tak aby výsledná pevnost odpovídala výkresové dokumentaci. 

Nepřesnosti v poloze výztuže jsou v řádech několika centimetrů a odpovídají způsobu 

provádění v době výstavby. Zejména nedodržení osových vzdáleností prutů je dané 

nedostatečným svázáním podélné výztuže a třmínků. U třmínků je jejich osová vzdálenost 

oproti projektu zvětšena v průměru o 50 mm. Nejzávažnější rozpor oproti projektu je 

u vyztužení desek, kde místo vázané výztuže průměru Ta 6 mm a osové vzdálenosti 150 

mm je osazena mříž s drátem průměru 4 mm a oky 100×100 mm drát hladký. 

 Dalším krokem bylo posouzení kvality betonu. Z možných parametrů jsem se 

zaměřil na stanovení pevnosti betonu v tlaku. Zkoušky těchto parametrů byly provedeny na 

jádrových vývrtech odebraných z konstrukce. Předpokládaný beton podle výkresové 

dokumentace byl B25, což odpovídá podle platné normy ČSN EN 2006 pevnostní třídě 

C20/25. Byly vyhodnoceny jednotlivé stropní konstrukce, sloupy jako souhrn za všechny 

podlaží a zapravení velkých technologických prostupů. Svislá nosná konstrukce byla 

vyhodnocena v jedné kategorii a to sloupy v 1.NP až 4.Np a zařazeny do třídy C20/25.  

Stropní konstrukce nad 2.NP a nad 3.NP byl zařazen do pevnostní třídy C16/20. Nejhorší 

parametry vykazuje beton stropní konstrukce nad 1.NP a 4.NP. Zde je beton třídy C8/10. 

Tato kategorie dle dnes platných norem neodpovídá konstrukčnímu betonu. Beton 

v místech zapravených technologických prostupů odpovídá třídě C20/25. Tento beton byl 

zhotoven až při změně technologie.  

 Statický posudek zapraného prostupu prokázal dostatečnou únosnost pro mezní stav 

únosnosti v ohybu. Deska v prostupu je dostatečně vyztužena a přenese navržené zatížení 

1500 kg/m2. 

Průzkum přinesl potřebné parametry pro statické posouzení budovy a stanovení 

zatížitelnosti jednotlivých pater. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

STP stavebně technický průzkum 

GPR  georadar 

d průměr 

L délka 

h výška 

Dr objemová hmotnost přirozená 

mr hmotnost 

F maximální síla 

fc pevnost vzorku 

fc,cyl charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku 

fc,cube charakteristická krychelná pevnost betonu v tlaku 

ρ objemová hmotnost 

λ štíhlost 

κc,cyl opravný koeficient štíhlosti 

κc,cube opravný koeficient průměru 
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