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Abstrakt 

Práce se zabývá diagnostickými metodami užívanými při hodnocení existujících 

železobetonových konstrukcí. V praktické části jsou tyto metody aplikovány při podrobném 

stavebně technickém průzkumu provozní budovy ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví 

hora v Brně, která je před plánovanou rekonstrukcí. Výsledky procesu diagnostiky jsou 

interpretovány v závěru práce. 

 

Klíčová slova 

  Diagnostické metody, hodnocení konstrukce, železobeton, zkoušení jádrových vývrtů 

  

  

Abstract 

  This bachelor’s thesis is concerned with the structure diagnosis methods used for 

assessing existing reinforced concrete constructions. In the practical part of the thesis, the 

methods mentioned are apllied for a technical reconnaisance of the facility in the sports and 

recreational compound Kraví Hora in Brno, which is supposed to be reconstructed. The 

diagnosis process results are interpreted in the summary of the thesis. 
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1  ÚVOD 

Diagnostika stavebních konstrukcí je souhrn postupů a činností vedoucích k získání 

objektivních informací o jejich aktuálním technickém stavu. Tyto údaje se poté obvykle 

stávají důležitými podklady pro další práci, často projektantů a statiků. Důvodem k provádění 

diagnostiky konstrukcí bývají často jejich viditelné poruchy a snaha o revitalizaci, nicméně 

s postupným úbytkem volných parcel, jež jsou v územním plánu určeny pro výstavbu nových 

budov, se zvedá zájem o provádění rekonstrukcí, přestaveb, nástaveb a dalších stavebních 

úprav konstrukcí již existujících, prodlužování jejich životnosti, nebo změnu v jejich užívání.  

Právě pro bezpečnost a spolehlivost těchto staveb je správně provedená diagnostika 

nezbytným faktorem. Provádění diagnostických činností má však svá úskalí. Určitá finanční 

náročnost diagnostických metod často vede investory k objednávce průzkumu malého až 

nedostatečného rozsahu. V kombinaci s nepřesnými nebo neúplnými vstupními dokumenty a 

rešeršemi (obvykle u starších a historických staveb) pak může dojít v lepším případě ke 

značnému navýšení investic, v tom horším k překročení mezního stavu únosnosti některého z 

prvků konstrukce. Po stavebním inženýrovi v oboru diagnostiky je tedy požadováno, aby při 

omezených nákladech provedl na konstrukci z hlediska výsledných informací co 

nejhodnotnější průzkum, za který nese značnou zodpovědnost. Je tedy pro něj nezbytné 

disponovat jak oborovými znalostmi, tak zkušenostmi, jež se však dají získat jen letitou 

inženýrskou praxí. [1.1] 

Základním kamenem diagnostiky jako takové je stavebně technický průzkum. Zjišťuje 

zejména: 

- Stav konstrukce, její geometrii, imperfekce vůči původnímu projektu, změny a úpravy, 

konstrukční uspořádání 

- Druhy materiálů, jejich kvalitu a stav 

- Poruchy konstrukce, jejich příčiny, závislost na zatížení 

- Vlhkost v konstrukci a její vlivy 

- Stav základové konstrukce, geologické a hydrogeologické podmínky 

- Vliv okolního prostředí na konstrukci 

Popisujeme tři stupně STP – stavebně technický průzkum předběžný, podrobný a doplňkový. 

 V rámci předběžného průzkumu se shromažďuje veškerá dostupná dokumentace o 

objektu (historické rešerše, projektová dokumentace, stavební deník, normy a předpisy platné 
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v době výstavby, informace o dodatečných stavebních úpravách, historie stavebních činností 

v okolí konstrukce apod.). Provede se předběžná vizuální prohlídka konstrukce, zjišťuje se její 

základní geometrie, skutečný způsob využití objektu, jeho vybavení a evidují se eventuální 

viditelné poruchy a přetvoření, koroze, odprýskávání betonu apod. V případě nezbytnosti se 

rozhoduje o okamžitých opatřeních a připraví se podklady a doporučení pro podrobný STP. 

[2.1] [2.2] 

 Cílem podrobného STP je zajistit podklady pro posouzení bezpečnosti a použitelnosti 

konstrukce. Podrobně se prověřuje v předběžném průzkumu nashromážděná dokumentace. 

Probíhá prohlídka vizuálně nepřístupných částí konstrukce, pomocí destruktivních a 

nedestruktivních metod se zjišťují podrobně skutečné rozměry a tvary konstrukce, její 

skladba, aktuální stav a stupeň degradace použitých materiálů, základové poměry, vliv 

podzemní vody a vlhkosti apod. Často se také přistupuje k zatěžovací zkoušce částí 

konstrukce za účelem zjištění jejich únosnosti. Dlouhodobě se sleduje závislost stavu 

případných poruch v závislosti na různých faktorech. [2.1] [2.2] 

 Pokud podrobný průzkum nestačí pro objektivní vyhodnocení aktuálního stavu 

konstrukce a zjištění příčin případných poruch, přistupuje se k provedení průzkumu 

doplňkového. Účel doplňkového STP tedy spočívá ve zpřesnění nebo doplnění konkrétních 

údajů, jejichž výsledky z podrobného průzkumu jsou nejasné, nebo nemají dostatečnou 

vypovídací hodnotu. [2.1] [2.2] 
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2  CÍLE PRÁCE 

V první, teoretické části práce autor sumarizuje a jednotlivě popíše základní 

diagnostické metody a zkoušky obvykle prováděné při hodnocení existujících 

železobetonových konstrukcí, které budou v práci primárně koncepčně rozděleny na 

zkoušky betonu (dále dělené na destruktivní a nedestruktivní) a zkoušky oceli. Praktická 

část pak bude aplikací některých z těchto popsaných metod pří diagnostice reálného 

stávajícího objektu v areálu brněnského koupaliště Kraví Hora a jejich konečným 

vyhodnocením. 
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3  ZKOUŠENÍ BETONU 

 Z hlediska diagnostiky a hodnocení stávající betonové konstrukce je výchozím bodem 

skutečný současný stav betonu v konstrukci použitého. V rámci stavebně technického 

průzkumu tedy na betonu vyšetřujeme veškeré faktory ovlivňující celkový stav a únosnost 

kce. Patrně nejdůležitějším parametrem je pevnost betonu v tlaku, nicméně pro správné 

vyhodnocení mají značnou relevanci i atributy jako korozní napadení betonu (obsah síranů, 

chloridů a dalších chemicky agresivních látek), hloubka karbonatace, tloušťka krycí vrstvy 

výztuže, vlhkost betonu a její prostup konstrukcí, pevnost povrchových vrstev betonu, výskyt 

vad, poruch, dutin atd. Pro zjišťování těchto vlastností rozlišujeme dva základní přístupy. 

Jedná se o diagnostické metody destruktivní a nedestruktivní. [1.1] 

 

3.1 NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ BETONU 

 Nedestruktivní zkoušky jsou takové zkoušky, při nichž nedochází k žádnému, nebo jen 

minimálnímu poškození konstrukce nebo zkoumaného tělesa. Tyto metody jsou obvykle 

oproti destruktivním zkouškám méně náročné na vybavení a provedení, tím pádem jsou i 

relativně levné. Nevýhodou nedestruktivních metod ovšem je, že hledanou hodnotu dané 

veličiny vyhodnocujeme nepřímo pomocí korelačních vztahů z jiných zjištěných vlastností. Je 

tím pádem nutné následně ověřit výsledné hodnoty i dalšími způsoby, nejlépe pak samotnou 

zkouškou destruktivní. [2.1] 

3.1.1 Vizuální metody 

 Vizuální metody jsou základním a nejstarším, leč nejvíc podceňovaným 

diagnostickým postupem. Z optické kontroly sice nezískáme žádné exaktní ani aproximované 

číselné charakteristiky, nicméně může významně napovědět o stavu konstrukce, poruchách a 

jejich rozvoji (jedná se zejména o trhliny), postupu koroze, stupni opotřebení apod. 

Podmínkou samozřejmě je, že defekt musí prostupovat až na líc konstrukce. Vizuální kontrola 

je základním prvkem předběžného stavebně-technického průzkumu. K vybavení pro 

provedení vizuální prohlídky patří osvětlovací pomůcky, měřidla různých přesností (posuvná 

měřidla, trhlinové drobnohledy), zvětšovací skla, pro prohlídku nepřístupných míst se pak 

použije metoda endoskopické defektoskopie. Endoskopy dělíme na pevné (rigidní) a ohebné 

(flexibilní). Rigidní endoskopy využívají obvykle klasickou optiku (boroskopy), flexibilní 
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přenáší obraz pomocí optických vláken (fibroskop) a moderní videoskopy disponují CCD 

čipem pro snímání obrazu, který je elektronicky přenášen na monitor. Ke zjištění změny 

geometrie konstrukce se používají vodováhy, olovnice, sklonoměry a další nástroje. [1.1][2.5] 

3.1.2 Ultrazvuková impulsová metoda 

 Ultrazvuková impulsová metoda, která je vhodnou a běžně používanou metodou při 

předběžném průzkumu, je předmětem normy ČSN EN 12504-4. Její princip spočívá v měření 

rychlosti šíření ultrazvukového impulsu v betonu. Speciální ultrazvukový přístroj, sestávající 

z elektrického generátoru impulsů, budiče, snímače a elektronického měřiče rychlosti vyšle 

do betonu signál o frekvenci 20 - 150 kHz a s přesností na desetimilontiny sekundy změří 

dobu průchodu. [2.3] [1.1] 

 

Obr. 3.1 - Ultrazvukový měřící přístroj TICO 

 

Měřící základnu zvolíme v intervalu 200 – 600 mm, v závislosti na kmitočtu vlnění, 

které daný přístroj vydává. Podle uspořádání sond rozlišujeme prozvučování přímé, 

polopřímé (šikmé) a nepřímé. Pří přímém prozvučování je délka měřící základny rovna 

nejkratší vzdálenosti mezi budičem a snímačem a je měřena a zaznamenána s přesností ±1 %, 

u polopřímého prozvučování se základna měří jako vzdálenost středů obou sond a její 
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přesnost je závislá na jejich velikosti. Z údajů o čase průchodu a délce měřící základny jsme 

pak schopni snadno vypočítat rychlost šíření signálu v betonu. Prozvučuje-li se nepřímo, je 

určení základny komplikovanější. Informativní příloha A normy ČSN EN 12504-4 řeší 

problém tak, že zafixujeme budič na jedno místo zkoušeného tělesa a měříme časy průchodu 

se snímačem postupně osazeným v různých vzdálenostech po přímce procházející budičem. 

Výsledky jsou zaznamenány do grafu a je vyhodnocena průměrná rychlost průchodu jako 

tangenta přímky proložené vynesenými body za předpokladu, že graf nevykazuje významné 

odchylky od lineární regrese. Tehdy by byla takto zjištěná rychlost neprůkazná. [1.7] [2.3] 

[2.4] [1.2] 

 

Obr. 3.2 - Typy prozvučování 

 

 Při měření rychlosti průchodu je ovšem významným atributem kritérium rozměrnosti. 

Ultrazvukový signál se šíří jiným způsobem ve štíhlém zkušebním tělese a 

v rozměrném monolitickém bloku in-situ. Prostředí šíření ultrazvuku tedy může být 

jednorozměrné, dvojrozměrné, trojrozměrné, nebo přechodové a to v závislosti rozměrech 

tělesa a vlnové délce vlnění. Při diagnostice reálných konstrukcí se snažíme maximálně 

využívat přímého prozvučování a obvykle se při něm jedná o trojrozměrné prostředí. [1.7] 

 Z rychlosti šíření ultrazvukového signálu jsme schopni zjistit: 

  - hutnost a stejnorodost betonu, vady, poruchy a degradace   

- informativní pevnost v tlaku 

  - dynamické moduly pružnosti 

Hutnost a stejnorodost betonu, vady, poruchy a degradace: 

 Měřením rychlosti šíření v různých místech konstrukce dle předem zvoleného rastru a 

následným srovnáním těchto rychlostí jsme schopni odhalit nestejnorodosti uvnitř betonového 

prvku. Lokace s větší rychlostí šíření ukazují na kvalitnější beton, naopak místa, kde se vlnění 
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šíří pomaleji, indikují poruchy. Mezi ně patří zejména špatně zhutněný beton, trhliny od 

zatížení nebo plastického smršťování, kaverny, póry a hnízda kameniva. Výchylku může 

ovšem způsobit betonářská výztuž, zejména pak ve směru souběžném se směrem šíření UZ 

vln, je proto nutné zkoušku naplánovat tak, aby nebyla prováděna v její blízkosti. Dalším 

faktorem, který rychlost značně ovlivní, je rozdílná vlhkost v různých částech zkoumané 

konstrukce a je tedy nezbytné ji při vyhodnocování taktéž vzít v úvahu. [1.7] 

Pevnost v tlaku: 

 Krychelnou pevnost v tlaku je možné stanovit z rychlosti šíření UZ pomocí 

korelačních vztahů odvozených z ČSN 73 1370. Je ovšem potřeba vytvořit pro každý druh 

betonu vlastní kalibrační vztah, neboť vztahy mezi rychlostí šíření UZ a pevností betonu jsou 

fyzikálně nepřímé a mění se s konkrétním složením betonové směsi. Aplikace jednoho 

obecného vztahu by tak nevedla k hodnověrným výsledkům. [1.7] [2.3] [1.1] 

 Pro informativní odhad pevnosti betonu v tlaku s přesností ±25 % je možné použít 

vztah uvedený v ČSN 73 1370: 

8,87569,9 3

2

3  LLbe vvR        (3.1) 

kde beR  … pevnost betonu v tlaku [MPa] 

 3Lv  … rychlost šíření UZ vln v trojrozměrném prostředí [km.s
-1

] 

Dynamické moduly pružnosti: 

 Dynamický modul pružnosti v tahu nebo tlaku získáme ze vzorce: 

6

2

2
10

1 
k

vE Lbu         (3.2) 

kde buE  … hodnota dynamického modulu pružnosti v tlaku nebo tahu [MPa] 

   … objemová hmotnost betonu [kg.m
-3

] 

 Lv  … impulzová rychlost šíření podélného UZ vlnění [m.s
-1

] 

 k  … koeficient rozměrnosti [bez rozměru]. 

[1.7] [2.3] 
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3.1.3 Metoda Schmidtova tvrdoměru 

Postup pro provádění tvrdoměrné metody je uveden v normě ČSN EN 12504-2. 

Zkouška je vhodná zejména pro posouzení stejnoměrnosti betonu v konstrukci, ale s 

odhadovanou přesností ±25 % jsme schopni zjistit i jeho krychelnou pevnost v tlaku.  Tvrdost 

betonu se principiálně určuje z míry odrazu ocelového úderníku, který je proti zkoušenému 

betonovému tělesu vrhán pružinovým mechanismem známou konstantní energií, závislou na 

typu tvrdoměru. [1.1] [1.3] 

 

Obr. 3.3 - Schmidtovo tvrdoměrné kladívko, typ N 

 

 Úderník se přiloží pokud možno kolmo na zkušební plochu a je na něj vyvíjen plynulý 

tlak do okamžiku, kdy tvrdoměr vyvodí ráz. Zkušební technik tvrdoměr zaaretuje a ze 

stupnice odečítá hodnotu tvrdosti. Aby měla zkouška dostatečnou vypovídací hodnotu, je 

třeba na jedné zkušební ploše provést alespoň 9 čtení. Zkušební plocha má obvyklý rozměr 

300x300 mm a musí být čistá, hladká a obroušená tak, aby byla viditelná struktura betonu, 

musí být také odstraněn veškerý zkarbonatovaný beton, který je tvrdší a výsledky zkoušky by 

značně nadhodnotil. Zaznamenává se taktéž prostorová orientace tvrdoměru při měření, 

protože se při vyhodnocování výsledné pevnosti pomocí tabulek uvažuje vliv gravitace na 

funkci přístroje. Další faktory, které mají na stanovení pevnosti z tvrdoměrné zkoušky vliv, 
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jsou stáří betonu a jeho vlhkost. Stáří betonu se projeví vynásobením odečtené hodnoty 

pevnosti v tlaku opravným součinitelem αT 

Stáří betonu ve dnech: 57-180  95,0T     

     181-360 93,0T     

     >360  90,0T  

Vlhkost betonu uvažujeme obdobným způsobem, přičemž součinitel αw má hodnoty: 

  pro beton nasycený vodou  05,1w     

  pro přirozenou vlhkost  00,1w     

  pro beton suchý   85,0w  

 Při provádění měření nesmí dojít k posunu zkoušeného tělesa, takové čtení se 

považuje za neplatné. 

Za výsledek tvrdoměrné zkoušky se považuje střední hodnota ze všech čtení, 

opravených příslušnými součiniteli, která se zaokrouhlí na celé číslo. Pokud se více než 

20% naměřených hodnot liší od střední hodnoty o více než 6 MPa, zkouška na dané 

zkušební ploše se považuje za neprůkaznou. [1.1] [1.3] [2.6] 

3.1.4 Špičákové metody 

Špičáková metoda je další z tvrdoměrných metod, vhodná zejména pro betony nižších 

pevností, přibližně do 20 MPa. Princip metody spočívá v zarážení ocelového špičáku do 

povrchové vrstvy betonu údery s předem určenou energií, přičemž vyhodnocujeme právě 

hloubku vniku špičáku. Špičákové metody se podle přesnosti této vložené energie dají 

rozdělit na informativní a normové. U informativních metod ráz vyvolá zkušební technik 

ručně úderem kladiva (např. Maškův špičák), zkouška je pak tedy značně ovlivněna jeho 

zručností a zkušeností. Při normové zkoušce je ráz vyvozen přístrojem elektronickým nebo 

pružinovým mechanismem. Nejvhodnější využití metody je pro zjištění stejnoměrnosti betonu 

a specifikaci oblastí konstrukce, kde je pevnost betonu snížená, ale z hloubky vniku můžeme 

odhadnout i pevnost betonu v tlaku. Zkouška nemá být prováděna v místě viditelného velkého 

zrna kameniva a v blízkosti hran zkoušeného prvku. Nevýhodou metody je, že 

podle povrchových vrstev soudíme pevnost celé konstrukce. Přesnost odhadu pevnosti se 

udává ±40 % až ± 25% a to v závislosti na použité metodě a zkušenosti technika (v případě 

informativní zkoušky). Mezi výhody patří kromě jednoduchosti provedení i to, že zkouška je 
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jen velmi málo ovlivňována faktory jako vlhkost a karbonatace betonu, což se nedá říct o 

ostatních sklerometrických metodách. [1.8] [2.7] [2.8] 

 

 

Obr. 3.4 - Sestava pro provádění špičákové metody 

 

3.1.5 Karbonatace betonu 

Karbonatace betonu je jev, kdy reakcí s atmosférickým oxidem uhličitým (CO2) dochází 

v původně značně zásaditém betonu k poklesu obsahu hydroxidových iontů, tvorbě uhličitanů 

a tím pádem ke snižování pH. Tento proces postupuje od vzdušného líce betonu směrem 

dovnitř prvku. Karbonatace jako taková nezpůsobuje degradaci betonu samotného, ale pokud 

dojde ke snížení pH pod 9,5, začíná docházet ke korozi betonářské výztuže, proto zkoumáme 

hloubku jejího dosahu. K určení hloubky operativně používáme chemické kolorimetrické 

indikátory – látky, které mění své zbarvení podle prostředí pH. Běžně používaný je 

fenolftaleinový test – roztok fenolftaleinu v etylalkoholu se potře na čerstvou plochu lomu 

nebo vývrtu a oblasti betonu s pH > 8,2 se zbarví do červenofialové barvy. [1.1] [1.9] 
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Obr. 3.5 - Fenolftaleinový test karbonatace 

 

 Orientačně můžeme výztuž v takové oblasti považovat za chráněnou proti korozi, 

protože fenolftaleinová zkouška má rozsah pH 8,2 – 10. Pokud potřebujeme hodnoty 

přesnější, můžeme kombinovat další kolorimetrické indikátory s jinými rozsahy, např. 

Nitramin (10,8 – 12,8 pH), m-Nitrofenol (6,6 – 8,6 pH). Zkouška pro zjištění hloubky 

karbonatace není sama o sobě destruktivní, ale používá se především na jádrových vývrtech, 

nebo jinak destruktivně odhalených částech konstrukce. [1.1] [1.9] 

3.1.6 Obsah chloridů v betonu 

Orientačně můžeme výskyt chloridů v betonu zjistit tak, že lomovou plochu (opět např. 

na vývrtu nebo sekané sondě) potřeme 1% roztokem dusičnanu stříbrného (AgNO3) a poté 

5% roztokem chromanu draselného (N2CrO4). Je-li v betonu chloridů obsaženo více než 0,4 

% z hmotnosti cementu, indikátory jej zabarví do žluta. Přesné stanovení obsahu chloridů je 

laboratorní záležitostí, kdy se vzorek drtí, mele, luhuje v destilované vodě a filtrát se vyšetřuje 

pomocí NaOH, fenolftaleinu, N2CrO4, AgNO3 a dalších sloučenin. [1.1] 
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3.2 DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ BETONU 

Destruktivní metody vyžadují pro zjištění nebo ověření hledaných vlastností poškození, 

případně úplné zničení zkušebního tělesa či dílce. Destruktivními zkouškami se obvykle 

zjišťuje tahová a tlaková pevnost, statický modul pružnosti, objemová hmotnost betonu 

v konstrukci, vlhkost a pórovitost. Elementárně můžeme destruktivní metody rozdělit na 

pevnostní a jiné zkoušky prováděné v laboratoři nebo in-situ (jádrové vývrty) a ověřovací 

sondy (odkrývaní krycích vrstev, sekaná sonda). [2.1] 

 

3.2.1 Zkoušení jádrových vývrtů 

Zkoušení jádrových vývrtů se provádí podle norem ČSN EN 12504-1 [1.10] a ČSN EN 

12390-3 [1.4]. Jakožto k nejpřesnějšímu způsobu zjištění skutečné pevnosti betonu v tlaku se 

k němu přistupuje v případě nákladných investičních akcí, pro ověření a kalibraci 

nedestruktivních metod, nebo tehdy, kdy nedestruktivní zkoušky nejsou dostatečně relevantní 

vzhledem k situaci. [1.1] 

Zkušební tělesa válcového tvaru jsou odebírána pomocí speciální jádrové vrtačky 

s dutým válcovým korunkovým vrtákem o průměru obvykle 50 – 300 mm. Průměr vývrtu 

v konečné fázi volíme po uvážení několika kritérií. Měl by být zaprvé co nejmenší, abychom 

minimalizovali zásah do konstrukce a co nejméně ovlivnili její statické působení, na druhou 

stranu co největší kvůli struktuře betonu, neboť bylo experimentálně ověřeno, že poměr mezi 

průměrem vývrtu a maximálním zrnem kameniva v betonu ovlivňuje výsledky pevnostních 

zkoušek a tento poměr by měl být pro zajištění co nepřesnějších výsledků alespoň 3:1. 

V úvahu je taktéž nutno vzít rozložení výztuže v konstrukci a pokud možno se jí při vrtání 

vyhnout, protože její přítomnost ve zkušebním tělese výsledky zkresluje. Maximální 

přípustný objem výztuže by neměl být víc než 4 % z objemu vývrtu. Ve zkušebních tělesech 

pro zjištění pevnosti v tlaku nesmí být přítomná výztuž ve směru rovnoběžném s osou 

jádrového vývrtu. Vývrty se obvykle vrtají kolmo k povrchu a měly by se odebírat z míst, kde 

je vyvozeno co největší tlakové namáhání, pokud možno v oblastech s minimálním 

vyztužením a nikoliv v blízkosti spár a hran konstrukce. Hloubka vývrtu se volí tak, aby 

zkušební těleso po zabroušení nebo zakoncování mělo poměr výšky k průměru 1:1 až 2:1. Je 

výhodné udělat vývrt tak hluboký, aby z něj bylo možno zhotovit více zkušebních těles. Ihned 

po odebrání je nezbytné vývrt označit. Zaznamenává se místo odběru, datum, původní 

prostorová orientace vývrtu v konstrukci, skladba konstrukce (předsádka, sanace), rozměry 
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vývrtu (průměr a délka), poruchy betonu (štěrková hnízda, dutiny), v případě výskytu výztuže 

její průměr, stav a krycí vrstva. [1.1] [2.8] [2.2] 

 

 

Obr. 3.6 - Jádrové vývrty 

 

Jádrové vývrty jsou broušením, odříznutím a koncováním upraveny do tvarů zkušebních 

těles předepsaných normou ČSN EN 12390-1 [1.11] a podle ČSN EN 12390-3 [1.4] se 

přistupuje k samotné zkoušce. Očištěné zkušební těleso se umístí na střed tlačné plochy lisu a 

uchytí se s počátečním zatížením max. 30% očekávané pevnosti v tlaku. Následně je těleso 

lisem zatěžováno plynule konstantní rychlostí asi 0,6 ± 0,2 MPa/s až do porušení, při němž se 

zaznamená maximální zatížení v kN a také způsob porušení. Pokud dojde k nevyhovujícímu 

způsobu porušení, odkazuje se na nejpodobnější způsob uvedený v normě. Pevnost betonu se 

vypočítá ze vztahu (3.3) [1.4], přičemž ji považujeme 

a) za krychelnou, pokud byl poměr délky zkušebního tělesa k průměru 1:1 

b) za válcovou, pokud byl poměr délky zkušebního tělesa k průměru 2:1 
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c

c
A

F
f          (3.3) 

kde fc … pevnost v tlaku [MPa] 

 F … maximální zatížení při porušení [kN] 

 Ac … průřezová plocha tělesa vzdorující tlakovému namáhání [mm
2
] 

 

  Častým problémem je nemožnost odebrat z konstrukce těleso normovaných rozměrů. 

Norma předpokládá válcové zkušební těleso o průměru podstavy 150 mm a výšce 300 mm. 

Vývrt takovýchto rozměru znamená v subtilnějších prvcích značný zásah, nehledě na to, že je 

velice obtížné se vyhnout vyztužení. Válcová pevnost v tlaku na tělesech, jejichž průměr není 

150 mm, se přepočítává dle (3.4) 

c

dcycyccylc
A

F
f ,,,          (3.4) 

kde fc…válcová pevnost v tlaku [MPa] 

F … maximální zatížení při porušení [kN] 

Ac … průřezová plocha tělesa vzdorující tlakovému namáhání [mm
2
] 

κc,cy… opravný součinitel pro štíhlost válce λ, kdy 1,0< λ<2.0 

667,26

933,0
80,0,





 cyc  

κcy,d…opravný součinitel pro válec o průměru různém od 150 mm. Uvažuje se hodnota 

          0,95 pro průměr 100 mm a 0,91 pro průměr 50 mm.  

 

Vypočtená pevnost betonu v tlaku se zaokrouhlí na 0,1 MPa. Statistickým 

vyhodnocením zkoušky je pak charakteristická pevnost betonu v konstrukci, kterou můžeme 

určit dvěma způsoby. [1.4] 

První z nich je dle obecného postupu pro stanovení materiálových charakteristik, 

uvedeného v normě ČSN ISO 13822 [1.5]. Z n výsledků zkoušek x1, x2…xn provedených 
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pevnostních zkoušek určíme průměrnou hodnotu mx, směrodatnou odchylku sx a variační 

součinitel Vx ze vztahů (3.5), (3.6) a (3.7) 

  
n

x
m

i

x


  (3.5)  

1

)( 2

2







n

mx
s

xi

x  (3.6)   
x

x
x

m

s
V    (3.7) 

 Charakteristickou válcovou pevnost betonu v konstrukci fc,k,cyl pak za předpokladu 

normálního rozdělení vlastnosti vypočítáme pomocí vzorce (3.8), 

)1(,, xnxcylkc Vkmf        (3.8) 

kde  kn … součinitel pro stanovení 5% kvantilu závislý na hodnotě n (počtu zkoušek) a 

         známosti variačního součinitele Vx. 

 

Za předpokladu lognormálního rozdělení se použije vzorec (3.9) 

)]1ln(5,0)1ln(exp[ 22

,,  xxnxcylkc VVkmf                                   (3.9) 

a uvažujeme zatřídění betonu do nejbližší nižší pevnostní kategorie betonu – např. pokud 

vyjde fc,k,cyl = 17,8 MPa, považujeme jej za beton třídy C16/20. 

Druhou možností je využití normy ČSN EN 13791 [1.6] z roku 2007. Ta vyžaduje 

alespoň 3 vývrty z každého prvku a charakteristickou pevnost betonu v tlaku v konstrukci 

stanovuje následovně: 

Bylo-li provedeno alespoň 15 vývrtů a je ověřeno normální rozdělení, je uvažována 

menší z hodnot 

sff isnmisck 48,1),(,      (3.9)   4,,  nejmenšíisisck ff      (3.10) 

Bylo-li provedeno 3-14 vývrtů, uvažuje se menší hodnota z 

kff isnmisck  ),(,     (3.11)    4,,  nejmenšíisisck ff      (3.12) 

kde: fck,is … charakteristická pevnost betonu v tlaku v konstrukci [MPa] 

 fm(n),is … průměrná pevnost betonu v tlaku stanovená z n vývrtů [MPa] 

 fis,nejmenší … nejmenší zjištěná pevnost v tlaku [MPa] 

 s … směrodatná odchylka pevnosti (s ≥ 2,0 MPa) [MPa] 

 k … součinitel závislosti na počtu vývrtů n. Dosahuje hodnot 5,0, 6,0 a 7,0. 
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Pro zařazení do pevnostní třídy normě [1.6] stačí, aby bylo na normovaných tělesech 

dosaženo 85 % charakteristické pevnosti (tedy pro zařazení např. do třídy C25/30 postačí, 

když vypočtená válcová fck,is = 0,85 * 25 = 21,25 MPa). 

3.2.2 Odtrhové zkoušky 

Odtrhovými zkouškami se ověřuje přídržnost povrchových vrstev, předsádek, nátěrů 

apod., u železobetonových konstrukcí z nich můžeme stanovit pevnost betonu v tahu. 

Zkušební místo, jehož velikost se předem volí podle odtrhového terče a jehož průměr by měl 

být minimálně trojnásobkem velikosti největšího zrna v betonu, se do požadované hloubky 

navrtá jádrovou vrtačkou, případně obřeže úhlovou bruskou a na zkušební plochu se tento 

terč, obvykle vyrobený z oceli nebo lehkých kovových slitin, přilepí epoxidovým lepidlem.  

 

 

Obr. 3.7 - Schéma odtrhové zkoušky 

 

Po zaschnutí lepidla se terč upevní do trhačky a je provedena zkouška v osovém tahu. 

Naměřená hodnota pevnosti v tahu je však významně ovlivněna rychlostí nárůstu zatěžovací 

síly. Za rychlost nárůstu vyvozující akceptovatelné výsledky považujeme 100 N/s a měla by 

být dodržena při všech zkouškách na jedné konstrukci, kvůli srovnatelnosti výsledků. 

Podobně může zkoušku zkreslit nedostatečná tuhost terče. Pokud se zdeformuje, dochází 

k nerovnoměrnému rozdělení napětí na stykové ploše a naměřená hodnota odtrhové pevnosti 

může být podhodnocena. Použité lepidlo nesmí beton chemicky ani fyzikálně ovlivňovat. 
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Zaznamenává se maximální síla vyvozená při porušení a pevnost betonu v tahu se spočítá 

podle vzorce (3.4). [2.9] [1.9] [2.10]  

c

t
A

F
f          (3.4) 

kde ft … pevnost v tahu [MPa] 

 F … maximální síla vyvozená při porušení [kN] 

 Ac … průřezová plocha tělesa vzdorující tlakovému namáhání [mm
2
] 

 

Provádíme-li zkoušku na skladbě z více materiálů, zjistíme pevnost jejího nejslabšího 

článku. Při odtrhové zkoušce rozlišujeme několik typů porušení, které zaznamenáváme do 

protokolu: 

A kohezní porucha podkladu (betonu) 

A / B porucha adheze mezi podkladní vrstvou a první mezivrstvou 

B kohezní porucha první mezivrstvy 

B / C porucha adheze mezi první a druhou mezivrstvou 

-/ Y porucha adheze mezi poslední vrstvou a lepidlem připevňujícím odtrhový terč 

Y kohezní porucha lepidla 

Y / Z porucha adheze mezi lepidlem a odtrhovým terčem 

 

Nastane-li na jedné ploše více typů porušení současně, uvádí se jejich procentuální 

rozdělení podle plochy s přesností na 10%. Vyřazeny jsou takové zkoušky, jejichž lomová 

porucha spadá z více než 25% do kategorií  -/Y, Y a Y/Z. [2.10] 
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4  ZKOUŠENÍ VÝZTUŽE 

4.1 MAGNETICKÁ INDUKČNÍ METODA 

Přístroje na principu magnetické indukční metody jsou základním nástrojem pro 

orientační zjištění existence výztuže ve vyšetřované konstrukci. Metoda k detekci výztuže 

využívá feromagnetického jevu a vířivých proudů. Přístroj obsahuje sondu, jejíž součástí je 

jádro ovinuté cívkou. Tato soustava vyvozuje konstantní magnetické pole, jež je považováno 

za výchozí stav. Přítomnost výztuže nebo jakéhokoliv feromagnetického materiálu (např. 

dráty elektrického vedení, rozvody TZB apod.) toto pole deformuje, což přístroj zaznamenává 

a v poloze sondy, ve které snímá největší odchylku, se výztuž nachází. [1.9] [1.7] 

 

Obr. 4.1 - Indikace přístroje na principu MIM při detekci výztuže 

 

Moderní přístroje jako Pachometr či Profometr (viz obr. 4.2) dokážou určit její směr a 

při známém krytí s určitou přesností průměr, nebo obráceně při daném průměru krytí. Mezi 

výhody metody bezesporu patří jednoduchost, rychlost a nenáročnost, nicméně jednoduchost 

využitého fyzikálního principu ji zároveň i limituje. S rostoucí vrstvou krytí klesá přesnost a 

spolehlivost a přístroj nedokáže rozpoznat např. výztuž v další vrstvě, nebo v malé 

vzdálenosti od sebe. Obecně platí, že lze poměrně spolehlivě detekovat pruty asi do 150 mm 

hloubky v betonu, přičemž nejkvalitnější přístroje odhalí výztuž většího průměru až do 300 

mm. Přístroj není z pochopitelných důvodů možné použít v elektromagnetickém poli – např. 

v blízkosti trolejového vedení. [1.9] [1.7] 
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Obr. 4.2 - Profometr 

 

4.2 RADIOGRAFICKÁ METODA 

Radiografické metody využívají zeslabování ionizujícího záření (rentgenové nebo gama 

záření) při průchodu materiály s různou objemovou hmotností. Jako zdroj záření je pro svou 

vysokou energii a dlouhý poločas rozpadu obvykle používán radioaktivní kobalt 
60

Co, který je 

schopen prozářit ŽB asi do tloušťky 50 cm a uchovává se v masivním krytu z ochuzeného 

uranu. [1.7] [1.9] 

 

Obr. 4.3- Radiografický kryt TECH/OPS 
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Míra zeslabení záření průchodem konstrukcí je zaznamenána na rentgenový film, který je 

na ionizující záření citlivý. Ocel má vyšší objemovou hmotnost než beton, radioaktivní záření 

tedy více zeslabuje a je proto na výsledném snímku viditelná jako světlé místo. Metoda je 

velice efektivní – po dvou provedených expozicích ze dvou ohnisek vede jednoduchými 

geometrickými úkony na rýsovacím prkně ke zjištění průměru výztuže a jejímu krytí. Pokud 

jsou snímky opravdu kvalitní, dá se rozpoznat dokonce druh výztuže. [1.7] [1.9] 

 

Obr. 4.4 - Schéma geometrie při prozařování 

 

Přes svou efektivitu s sebou metoda ovšem nese i úskalí. Vzhledem k tomu, že se pracuje 

s radioaktivním zářením, které je značně zdraví nebezpečné, je nutné dodržovat poměrně 

striktní bezpečnostní opatření, zejména v podobě zamezení přístupu veřejnosti do dosahu 

záření, přičemž se tento rádius musí poměrně složitě propočítávat. Metoda je vhodná pro 

objekty, kde se dá těmto problémům snadno předejít, například mosty, průmyslové haly apod. 

 

4.3 SEKANÁ SONDA 

Sekaná sonda spočívá v pro beton destruktivním, mechanickém obnažení betonářské 

výztuže. Úhlovou bruskou s řezným kotoučem se vymezí oblast, ze které je následně 

příklepovým kladivem opatrně, aby nedošlo ke zbytečnému poškození výztuže, odstraněna 

krycí vrstva betonu a výztuž se dále celkově obnaží. Můžeme změřit její profil a hloubku 

krytí, určit druh výztuže a vizuálně se hodnotí stupeň koroze, případně úbytek na průměru 
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způsobený korozí [2.8]. Podle druhu výztuže a roku provedení konstrukce výztuž zatřídíme a 

dále uvažujeme její materiálové charakteristiky podle národní přílohy NC3 v normě [1.5] 

ČSN ISO 13822. 

 

Obr. 4.5 – Sekaná sonda 
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5  PRAKTICKÁ ČÁST – DIAGNOSTIKA OBJEKTU 

V AREÁLU KOUPALIŠTĚ KRAVÍ HORA 

5.1 ZADÁNÍ 

Řešeným objektem je provozní budova letního koupaliště ve Sportovním a rekreačním 

areálu Kraví hora v Brně. Konstrukční systém jednopodlažního železobetonového, 

monolitického objektu, který vytváří zázemí k letnímu nekrytému bazénu, je v podélném 

směru tvořen opěrnou zdí a dvěma řadami po 21 sloupech, jejichž osová vzdálenost je 

v podélném i příčném směru 4500 mm. Stropní železobetonovou desku vyztuženou ve dvou 

směrech mezi těmito sloupy a stěnou vynáší průvlaky. Příčné průvlaky od vnější řady sloupů 

směrem k bazénu přechází v 1500 mm dlouhou konzolu. Vnitřní řada sloupů prostorově 

odděluje vnitřní místnosti od částečně krytého exteriéru. Prostorové uspořádání objektu je 

patrné z obr. 5.1 a půdorysu v příloze P1. Stavbu, jež byla projektována v roce 1969 a 

realizována v 70. letech minulého století, chce investor rekonstruovat a rámci této 

rekonstrukce také nastavit další podlaží. I vzhledem k období realizace, které bylo ze 

stavebního hlediska poněkud problematické (např. stavby vybudované v akci „Z“), je 

nezbytné provést stavebně technický průzkum za účelem zjištění aktuálního stavu konstrukce 

a zajištění podkladů pro statické posouzení spolehlivosti a pro vypracování projektové 

dokumentace zamýšlené rekonstrukce a nástavby. 

 

Obr. 5.1 – Část provozní budovy ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora v Brně  
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Po dohodě se zadavatelem bylo rozhodnuto o provedení následujících diagnostických 

úkonů: 

1) Jádrový vývrt Ø 100 mm skrz kompletní skladbu opěrné zdi v úrovni anglického 

dvorku, 1x 

2) Jádrový vývrt Ø 75 mm za účelem zjištění pevnostních parametrů betonu 

v nosných sloupech, 6x 

3) Sekané sondy k vyztužení železobetonových nosných sloupů a zaměření 

geometrických rozměrů, 3x 

4) Jádrový vývrt Ø 50 mm za účelem zjištění pevnostních parametrů betonu ve 

stropních průvlacích a deskách, 6x 

5) Sekané sondy k vyztužení železobetonových nosných průvlaků a zaměření 

geometrických rozměrů, 4x 

6) Sekané sondy k vyztužení konzol, 2x 

 

5.2 METODIKA REALIZACE 

Obě navržené metody, tj. odběr a zkoušení jádrových vývrtů pro zjištění pevnostních 

charakteristik betonu a sekané sondy za účelem ověření polohy a stavu vyztužení jednotlivých 

prvku v konstrukci, byly metodicky provedeny ve smyslu příslušných kapitol v teoretické 

části práce, tzn. dle kap. 3.2.1 pro vývrty, respektive kap. 4.3 v případě sond. S odkazem na 

tyto kapitoly zde nebude metodika pro realizaci zkoušek znovu uváděna.  

 

5.3 REALIZACE 

Dle původního plánu byly provedeny sekané sondy a jádrové vývrty nastíněné 

v kapitole 5.1. Jejich půdorysné zaměření je patrné z přílohy P1, jejich vyhodnocení je 

předmětem následujících kapitol. 
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5.3.1 Sekané sondy – sloupy 

S_V_1 

V rámci sondy S_V_1 na venkovním sloupu A-19 byla odstraněna omítka do výšky 

přibližně 1000 mm od úrovně upraveného terénu za účelem zaměření geometrie sloupu, dále 

pak byla sonda rozšířena do nosné konstrukce pro zjištění polohy a druhu výztuže. 

 

         Obr. 5.2 – Sekaná sonda S_V_1 - detail 

Pomocí sondy bylo zjištěno, že sloup A-19 má příčné rozměry 300x300 mm a je 

vyztužen šesti pruty výztuže Ø J16, dle schématu na obr. 5.4. Odstraněná omítka byla tlustá 

přibližně 50 mm. Třmínky Ø 8 mm byly zjištěny po 50; 80; 95; 200; 200 a 190 mm od paty. 

 

Obr. 5.3 – Schéma vyztužení sloupu A-19 
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S_V_2 

Sonda byla provedena do sloupu B-18 nad dřevěným obkladem ve výšce přibližně 1000 

mm od povrchu upraveného terénu, jak je patrné z obr. 5.4 

 

                           Obr. 5.4 – Sekaná sonda S_V_2 

 

Vyšlo najevo, že sloup o rozměrech 300 x 300 mm je vyztužen čtyřmi pruty Ø J16 mm 

s rozdílným krytím, viz obr. 5.5. Třmínky o Ø 8 mm byly v ohledávané oblasti nalezeny po 

vzdálenostech 195; 225 a 180 mm.  

 

             Obr. 5.5 – Schéma vyztužení sloupu B-18 
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S_V_3 

Sonda na sloupu byla A-2 provedena obdobně jako S_V_1 – omítka odkryta do výšky 

1000 mm paty, jak je patrné z obr. 5.7 

 

Obr. 5.6  - Sekaná sonda S_V_3          

 

Odstranění omítky opět prokázalo rozměry 300 x 300 mm, zjištěno bylo vyztužení 

čtyřmi pruty výztuže Ø J16, jejichž krytí se pohybuje mezi 40 a 70 mm (viz obr. 5.7). 

Třmínky E Ø 8 zjištěny profometrem po vzdálenostech 190; 165 a 240 mm.  

 

Obr. 5.7 – Schéma vyztužení sloupu A-2 
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5.3.2 Sekané sondy – průvlaky 

P_V_1 

P_V_1 je označení sekané sondy do středu rozpětí stropního průvlaku mezi sloupy A-19 

a B-19 (obr. 5.8) 

 

Obr. 5.8 – Sekaná sonda P_V_1 

 

 Hlavní podélnou výztuž průvlaku tvoří 4 Ø J18 (obr. 5.9), svázané čtyřstřižnými 

třmínky Ø E8 po vzdálenostech 60; 170; 180; 210; 195; 205; 200; 140; 240; 180; 205; 180; 

240 a 205 mm od líce sloupu. 

 

Obr. 5.9 – Schéma vyztužení průvlaku mezi sloupy A-19 a B-19 
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P_V_2 

 Sekaná sonda do poloviny rozpětí průvlaku mezi sloupy A-18 a A-19 (detail na 

obr 5.10) 

 

 

Obr. 5.10 – Sekaná sonda P_V_2 

 

Odhalena hlavní výztuž dle řezu na obr. 5.11, tvořená třemi asymetricky rozloženými 

pruty, z toho 2 x Ø J20 + 1 x Ø J18. Čtyřstřižné třmínky Ø E8 po 140; 220; 250; 210; 235; 

235 a 230 mm od líce sloupu. 

 

Obr. 5.11 - Schéma vyztužení průvlaku mezi sloupy A-18 a A-19 
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P_V_3 

Sonda do stropního průvlaku mezi sloupy A-4 a B-4, sekaná v polovině rozpětí, detail 

na obr. 5.12 

 

Obr. 5.12 – Sekaná sonda P_V_3 

 

 Odhaleno opět značně asymetrické vyztužení, pruty 4 x Ø V20, geometricky rozložené 

podle schématu na obr. 5.13. Čtyřstřižné třmínky Ø E8 jsou v průvlaku lokalizovány po 

vzdálenostech 100; 230; 220; 230; 215; 340; 140; 200; 240 od líce sloupu. 

 

Obr. 5.13 - Schéma vyztužení průvlaku mezi sloupy A-4 a B-4 
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P_V_4 

P_V_4 - sekaná sonda pro ověření třetí řady průvlaků v interiéru, jmenovitě mezi 

sloupy B-2 a C-2, provedena v polovině rozpětí, detail na obr. 5.14. 

 

Obr. 5.14 – Sekaná sonda P_V_4 

 

 Průvlak je vyztužen obdobně, jako v předchozím případě - hlavní výztuž tvoří 4 pruty 

Ø V20, rozložené podle schématu na obr. 5.15. Čtyřstřižné třmínky Ø E8 nalezeny po 

vzdálenostech 135; 220; 285; 135; 310; 125; 230; 220; 175 mm od líce sloupu. 

 

Obr. 5.15 - Schéma vyztužení průvlaku mezi sloupy B-2 a C-2 
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S_K_1 

Sonda k ověření vyztužení stropní konzoly v řadě sloupů 18, sekaná ze střechy, detail 

na obr. 5.16 

 

 

Obr. 5.16 – Sekaná sonda S_K_1 

 

 Tažená vlákna konzoly ztuží 5 prutů Ø J18, krytých 40 mm betonu. Řez konzolou je 

viditelný na obr. 5.17. 

 

Obr. 5.17 - Schéma vyztužení konzoly v řadě 18 
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S_K_2 

Sonda k ověření vyztužení stropní konzoly v řadě sloupů 7, sekaná ze střechy, detail na 

obr. 5.18 

 

Obr. 5.18 – Sekaná konzola S_K_2 

 

Odsekáním betonu byly obnaženy 4 pruty hlavní nosné výztuže Ø J20, kryté přibližně 

40 mm betonu. Geometrie prvku a rozložení výztuže je zřejmé z obr. 5.19 

 

Obr. 5.19 - Schéma vyztužení konzoly v řadě 7 
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5.3.3 Jádrové vývrty – sloupy 

VS 1 

 Jádrový vývrt o Ø 75 mm (obr. 5.20), odebraný ze sloupu A-20 ve výšce přibližně 

1300 mm od úrovně upraveného terénu. Délka vývrtu postačuje na výrobu dvou zkušebních 

těles dále značených jako VS 1.1 a VS 1.2 

 

Obr. 5.20 – Jádrový vývrt VS 1 

VS 2 

Jádrový vývrt o Ø 75 mm, odebraný ze sloupu B-18 ve výšce přibližně 1500 mm od 

úrovně upraveného terénu. Z vývrtu (obr. 5.21) bylo vzhledem k jeho rozměrům a kvalitě 

vyrobeno jedno zkušební těleso VS 2.1 

 

Obr. 5.21 – Jádrový vývrt VS 2 
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VS 3 

Jádrový vývrt o Ø 75 mm, odebraný ze sloupu C-13 v úrovni cca 450 mm pod dolním 

lícem stropního průvlaku. Z vývrtu zhotovena dvě zkušební tělesa – VS 3.1 a VS 3.2. 

 

Obr. 5.22 - Jádrový vývrt VS 3 

VS 4 

Jádrový vývrt o Ø 75 mm, odebraný ze sloupu A-8 v úrovni cca 300 mm pod dolním 

lícem stropního průvlaku. Vzhledem k malé délce vývrtu byl vývrt využit k výrobě jednoho 

zkušebního tělesa – VS 4.1 

 

Obr. 5.23 - Jádrový vývrt VS 4 
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VS 5 

Jádrový vývrt o Ø 75 mm, odebraný ze sloupu B-2 ve výšce cca 700 mm nad podlahou 

místnosti. Poměrně kvalitně strukturovaný vývrt dovolil vyrobit dvě zkušební tělesa – VS 5.1, 

VS 5.2 

 

Obr. 5.24 – Jádrový vývrt VS 5 

 

VS 6 

Jádrový vývrt o Ø 75 mm, odebraný ze sloupu C-2 ve výšce cca 1600 mm nad podlahou 

místnosti, obr. 5.25. Beton ve vyšetřovaném sloupu byl natolik nekvalitní a degradovaný, že 

z vývrtu nebylo možně vyrobit zkušební těleso. 

 

Obr. 5.25 - Jádrový vývrt VS 6 
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Vyhodnocení 

V kvalitě betonu použitého ve sloupech jsou v různých částech konstrukce značné 

rozdíly (viz tab. 5.1). Ačkoliv by bylo vhodné rozdělit soubor na oddíly, byl po dohodě se 

statikem hodnocen jako soubor jeden, a to zejména kvůli finančními limity značně 

omezenému rozsahu zkoušek vůči celkové kubatuře betonu. Vysoký variační součinitel 

pevnost betonu ve sloupech podhodnotí, což je ovšem při výpočtech úvaha na stranu 

bezpečnou a vzhledem k již zmíněnému malému rozsahu zkoušky je na místě. 

Tab. 5.1 – Pevnost v tlaku zkušebních těles odebraných z ŽB sloupů 

průměr 

těles a

délka 

těles a

hmotn. 

vzorku

objem. 

hmotn.

s íla při 

poruš ení

pevnos t 

vzorku

š tíhlos t 

prvku

oprav. 

s ouč.

přev. 

s ouč.

válc. 

pevn.

přev. 

s ouč.

krych. 

pevn.

d L m  F fc i k c ,c y k c y,d fc ,c yl k c y,c u fc ,c ube

[ mm ] [ mm ] [ g ] [ kgm -3 ] [ kN ] [ MP a ] [ - ] [ - ] [ - ] [ MP a ] [ - ] [ MP a ]

VS  1.1 74,73 83,30 759,0 2077 50,9 11,6 1,115 0,883 0,929 9,5 1,25 11,9

VS  1.2 74,73 84,08 756,7 2052 58,6 13,4 1,125 0,885 0,929 11,0 1,25 13,8

VS  2.1 74,69 88,15 795,8 2060 42,3 9,7 1,180 0,896 0,929 8,1 1,25 10,1

VS  3.1 74,50 85,10 752,8 2029 39,8 9,1 1,142 0,889 0,928 7,5 1,25 9,4

VS  3.2 74,55 86,45 753,8 1998 43,8 10,0 1,160 0,892 0,928 8,3 1,25 10,4

VS  4.1 73,15 88,64 817,6 2195 86,7 20,6 1,212 0,902 0,927 17,2 1,25 21,5

VS  5.1 73,71 83,89 839,5 2345 120,5 28,2 1,138 0,888 0,928 23,2 1,25 29,0

VS  5.2 74,69 85,76 873,2 2324 118,9 27,1 1,148 0,890 0,929 22,4 1,25 28,0

VS  6

Č S N E N 12504-1 ( květen 2001 )  Z kouš ení betonu v kons trukc íc h                                                                                                                                                                

Č ás t 1: Vývrty - Odběr, vyš etření a zkouš ení v tlaku

ozn.

      odebraný vzorek ve š patném s tavu; bez možnos ti vyrobit zkuš ební těles o; odhadovaná pevnos t výrazně méně než 5 MP a  

Vzorek VS6, ze kterého nebylo lze vyrobit zkušební těleso, nebyl ve 

statistickém souboru uvažován. 

Tab. 5.2 – Statistické vyhodnocení pevnosti v tlaku betonu ve sloupech 

ρ 2140 [ kgm -3 ]

mx 16,8 [ MP a ]

s x 8,19 [ MP a ]

n 8 [ n ]

V x 48,75 [ - ]

kn 1,74 [ - ]

fc k,c ube 6,8 [ MP a ]

   O bjemová hmotnos t betonu      T řída betonu dle:

   S třední hodnota      Č S N E N  206-1

S tatis tic ké hodnoc ení zkouš ky  - Č S N IS O  13 822

       veličina označ. hodnoty jednotka VY HODNOC E NÍ

C  4/5

   Výběrová s měrodatná odchylka      Č S N 73 1201  (1986) B  5

   S oučinitel odhadu 5%  kvantilu

   C harakt. pevnos t betonu v tlaku

   P očet platných vzorků      Č S N 73 2001  (1956) 80

   Variační s oučinitel

 

Na základě statistického vyhodnocení podle normy ČSN ISO 13822 [1.5] byl beton 

v železobetonových nosných sloupech kategorizován do třídy C4/5 (viz tab. 5.2). 
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5.3.4 Jádrové vývrty – stropní konstrukce 

VD 1 

Jádrový vývrt o Ø 50 mm (viz obr. 5.26), odebraný ze stropní desky při průvlaku mezi 

sloupy A-19 a B-19. Z vývrtu bylo zhotoveno zkušební těleso VD 1.1 

 

Obr. 5.26 – Jádrový vývrt VD 1 

 

VD 2 

Jádrový vývrt o Ø 50 mm (viz obr. 5.27) byl odebrán ze stropní desky při průvlaku mezi 

sloupy A-17 a A-18. Vývrt byl v laboratoři upraven na dvě zkušební tělesa VD 2.1 a VD 2.2. 

 

Obr. 5.27 - Jádrový vývrt VD 2 
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VD 3 

Jádrový vývrt o Ø 50 mm (na obr. 5.28) ze stropní ŽB desky vedle průvlaku mezi 

sloupy B-13 a C-13. Zakoncován byl na jedno zkušební těleso s označením VD 3.1 

 

Obr. 5.28 - Jádrový vývrt VD 3 

 

VD 4 

Jádrový vývrt o Ø 50 mm (na obr. 5.29), odebraný z desky u průvlaku mezi sloupy A-7 

a A-8. V laboratoři bylo zkoušeno jedno těleso z něj vyrobené – VD 4.1. 

 

Obr. 5.29 - Jádrový vývrt VD 4 
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VD 5 

Jádrový vývrt o Ø 50 mm (na obr. 5.30), odebraný z desky u průvlaku mezi sloupy A-7 

a A-8. Z vývrtu byla zhotovena dvě zkušební tělesa – VD 5.1 a VD 5.2. Na vývrtu byl 

proveden i fenolftaleinový test, který prokázal karbonataci betonu do hloubky cca 50 mm (viz 

obr. 5.31) 

 

        Obr. 5.30 - Jádrový vývrt VD 5 

 

 

Obr. 5.31 - Fenolftaleinový test na vývrtu VD 5 
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VD 6 

Jádrový vývrt o Ø 50 mm (na obr. 5.32), odebraný z desky u průvlaku mezi sloupy A-7 

a A-8. Z vývrtu byla zhotovena dvě zkušební tělesa – VD 5.1 a VD 5.2. Fenolftaleinový test 

prokázal karbonataci do hloubky cca 20 mm (viz obr. 5.33) 

 

Obr. 5.32 - Jádrový vývrt VD 6 

 

 

Obr. 5.33 - Fenolftaleinový test na vývrtu VD 6 
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Vyhodnocení  

 

Tab. 5.3 – Pevnost v tlaku zkušebních těles odebraných ze stropních desek 

 

 

Z výsledků pevnostních parametrů je zřejmé, že kvalita betonu souvisí s konkrétními 

částmi konstrukce, pravděpodobně betonovanými v různých etapách. Pro dosažení lepšího 

vyhodnocení byly zkoušené vývrty rozděleny do tří skupin hodnocených zvlášť. 

Úsek I – vývrty VD 1 a VD 2 

Úsek II – vývrty VD 3 a VD 4 

Úsek III – vývrty VD 5 a VD 6.  

Jako pevnostní kategorie betonu doporučená pro statické výpočty bude doporučena 

nejnižší třída zjištěná z těchto tří úseků. 
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Tab. 5.4 - Statistické vyhodnocení pevnosti v tlaku betonu v deskách – úsek 1 

 

 

Tab. 5.5 – Statistické vyhodnocení pevnosti v tlaku betonu v deskách – úsek 2 

 

 

Tab. 5.6 – Statistické vyhodnocení pevnosti v tlaku betonu v deskách – úsek 3 

 

 

Na základě statistického vyhodnocení podle normy ČSN ISO 13822 [1.5] byl beton ve 

stropní konstrukci kategorizován do třídy C8/10, což je nenižší pevnostní třída zjištěná ve 

stropní konstrukci v úseku II (viz tab. 5.5). 
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5.3.5 Jádrové vývrty – opěrná stěna 

S 1 

Do opěrné stěny byl proveden jeden jádrový vývrt Ø 100 mm (obr. ) v úrovni 

anglického dvorku. Sonda zjistila skutečnou tloušťku stěny 600 mm ve výšce cca 450 mm od 

podlahy, na rubu stěny se nachází asfaltová hydroizolace. Z vývrtu byla zhotovena čtyři 

zkušební tělesa ke zkoušce pevnosti v tlaku. 

 

 

Obr. 5.34 – Jádrový vývrt S 1 

 

Vyhodnocení 

 

Tab. 5.7 – Pevnost v tlaku zkušebních těles odebraných z opěrné stěny 
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Tab. 5.8 – Statistické vyhodnocení pevnosti v tlaku betonu v opěrné stěně 

 

 

Na základě statistického vyhodnocení podle normy ČSN ISO 13822 [1.5] byl beton 

v opěrné stěně kategorizován do třídy C3/3.5 (viz tab. 5.8) 

5.3.6 Jádrové vývrty – základová konstrukce 

Z 1; Z 2; Z 3 

Do základu pod sloupem A-10 byly provedeny tři jádrové vývrty o Ø 100 mm 

s označením Z 1, Z 2 a Z 3, vzdálené od líce sloupu postupně 200, 550 a 800 mm. Vývrty 

Z 1 a Z 3 byly provedeny do hloubky 200 mm, vývrt Z 2 končil ve 120 mm, kde začínala 

vrstva zhutněného štěrku. Z každého z vývrtů bylo vyhotoveno zkušební těleso pro 

zkoušku pevnosti v tlaku. 

 

Obr. 5.35 - Jádrové vývrty Z1, Z2 a Z3 
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Vyhodnocení 

Tab. 5.9 – Pevnost v tlaku zkušebních těles odebraných ze základu 

 

 

Tab. 5.10 – Statistické vyhodnocení pevnosti v tlaku betonu v opěrné stěně 

 

 

Na základě statistického vyhodnocení podle normy ČSN ISO 13822 [1.5] byl beton 

v základové konstrukci pod sloupem A-10 kategorizován do třídy C3/3.5 (viz tab. 5.10). 

 

5.4 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ 

Stavebně technický průzkum sice neobjevil ve vyšetřovaných dílčích částech 

nosné konstrukce významnější viditelné poruchy typu trhlin, nebo změny v geometrii, ovšem 

beton se v těchto jednotlivých částech výrazně liší pevností, strukturou i mírou degradace. 

Zejména u sloupů v exteriéru, opěrné zdi a průvlaků v druhém úseku je kvalita betonu velice 

špatná. Dá se předpokládat, že se na kvalitě konstrukce projevilo nedodržení kázně při 

technologických postupech a nedostatečná kontrola jakosti, což je u staveb budovaných za 

normalizace poměrně obvyklé. Výztuž je často rozmístěna velice nerovnoměrně, v jednom 
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z vyšetřených průvlaků očividně chybí prut, výskyt dalších vad ve zbytku konstrukce se dá 

očekávat ve zvýšené míře. Krytí výztuže dosahuje velice proměnlivých hodnot i v rámci 

jednotlivých prvků. Ve většině vyšetřovaných míst v konstrukci dosahuje karbonatace betonu 

minimálně na úroveň betonářské výztuže (nejvýraznější prostup byl prokázán u nosných 

sloupů v exteriéru) a není tak zajištěna její ochrana proti korozi – lze tak do budoucna 

očekávat její masivnější postup. Na základě podrobného stavebně technického průzkumu se 

předběžně doporučuje neprovádět žádné stavební úpravy nebo změny v užívání objektu bez 

statického zajištění. 
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6  ZÁVĚR 

V teoretické části bakalářské práce byly sumarizovány nejobvyklejší v praxi používané 

diagnostické metody a postupy s důrazem na jejich základní principy, prováděcí postupy a 

očekávané výstupy.  

Praktická část se pomocí metodiky uvedené v první části zabývala hodnocením 

existující ŽB konstrukce objektu ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora v Brně. Výše 

uvedené výsledky a závěry tohoto stavebně technického průzkumu budou použity jako 

výchozí podklady pro statické výpočty spolehlivosti konstrukce a projekci rekonstrukce a 

nástavby objektu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Rbe … pevnost betonu v tlaku [MPa] 

vL3… rychlost šíření UZ vln v trojrozměrném prostředí [km.s
-1

] 

Ebu… hodnota dynamického modulu pružnosti v tlaku nebo tahu [MPa] 

ρ … objemová hmotnost betonu [kg.m
-3

] 

vL … impulzová rychlost šíření podélného UZ vlnění [m.s
-1

] 

k … koeficient rozměrnosti [bez rozměru] 

αt … opravný součinitel stáří betonu [bez rozměru] 

αw … opravný součinitel vlhkosti betonu [bez rozměru] 

fc … pevnost v tlaku [MPa] 

F … maximální zatížení při porušení [kN] 

Ac … průřezová plocha tělesa vzdorující tlakovému namáhání [mm
2
] 

κc,cy… opravný součinitel pro štíhlost válce 

κcy,d…opravný součinitel pro válec o průměru různém od 150 mm 

mx … průměrná hodnota vlastnosti 

sx … směrodatná odchylka 

Vx … variační součinitel 

kn … součinitel pro stanovení 5% kvantilu 

fc,k,cyl … Charakteristická válcová pevnost betonu v konstrukci 

fck,is … charakteristická pevnost betonu v tlaku v konstrukci [MPa] 

fm(n),is … průměrná pevnost betonu v tlaku stanovená z n vývrtů [MPa] 

fis,nejmenší … nejmenší zjištěná pevnost v tlaku [MPa] 

s … směrodatná odchylka pevnosti (s ≥ 2,0 MPa) [MPa] 

k … součinitel závislosti na počtu vývrtů n 

ft … pevnost v tahu [MPa] 
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SEZNAM PŘÍLOH 

1. Zakreslení odběrových míst, poloha sond 
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Příloha 1 – Zakreslení odběrových míst, poloha sond 
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