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Abstrakt 

Příspěvek pojednává o roli a významu dozoru v českém stavebnictví. Zdůrazňuje jeho roli 

při veřejných zakázkách a předkládá ucelený náhled na jeho činnost. Současně příspěvek 

objasňuje funkci, náplň a povinnosti dozoru i s ohledem na betonové konstrukce či význam 

dozoru na životní cyklus stavby.  

 

V současné době, kdy se české stavebnictví dostává takřka na vrchol svých personálních a 

materiálních kapacit, je stále mezi Objednateli a Zhotoviteli hlavním tématem poměr kvality 

a ceny stavby. Tento poměr nelze nikdy exaktně určit, ale lze jej při vlastním průběhu 

realizace stavby kontrolovat a sledovat. Mimo jiné, i k tomuto účelu je mezi tyto dva 

subjekty včleněna pozice dozor stavby (technický dozor / stavební dozor). Při výkonu dozoru 

by měl být kladen důraz na nezávislost, technickou odbornost a kompetentnost. Pokud mají 

být tyto požadavky naplněny, jedná se zejména o externí dozor, tj. dozor externími osobami 

(právnickou osobou).  

Klíčová slova: technický dozor investora, obchodní podmínky, kontrola prací, Správce 

stavby, životní cyklus stavby, kvalita. 

 

1 Definice dozoru v legislativě ČR   

V České republice je pojem dozoru uveden v mnoha legislativních dokumentech, což ale 

také zapříčiňuje nejednoznačnost a možné záměny jejich rolí a významů. Ve stavebním 

zákoně, zákon č. 183/2006 [1] je v §2 odst. 2 písm. D uvedeno „stavebním dozorem je 

odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má 

vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání 

stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.“ 

 

V témže Stavební zákoně je v §152 odst. 4 uvedeno „u stavby financované z veřejného 

rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit 

technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle 

zvláštního právního předpisu.“. Aby výčet zákonů byl kompletní je třeba uvést, že 

Živnostenský zákon, zákon č.455/1991 Sb. [2] pojem dozor obsahuje u volných živností 

v bodě č. 60 a č. 70 a jedná činnost, poradenské a konzultační činnosti  
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V soukromě právním vztahu je užíván Občanský zákoník, zákon č.89/2012 Sb., [3] kde je 

uvedeno „§ 2593 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo 

řádným způsobem.“ 

 

Tudíž, je vždy třeba dbát na řádnou a správnou definici dozoru tak, aby splňovala legislativní 

náležitosti. V případě tohoto příspěvku budeme nadále hovořit a stavbách pro veřejné 

zadavatele, tj. stavby financované z veřejného rozpočtu, proto bude užíván pojem technický 

dozor.  Pokud se jedná o hlavní veřejné zadavatele v oblasti dopravních staveb patřící pod 

Ministerstvo dopravy např. Ředitelství silnic a dálnic, existují i interní předpisy, které pozici 

a funkci dozoru zpřesňují. Jedná se o „Obchodní podmínky – pro poskytování konzultačních 

služeb pro stavby pozemních komunikacích“ [4] a současně existuje „Metodický pokyn Výkon 

stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ [5]. Tyto dokumenty již zcela 

detailně uvádění náplň a rozsah kompetencí při výkonu technického dozoru.  

 

Kromě legislativních definic je dozor vázán samotným smluvním vztahem s Objednatelem 

(veřejným zadavatelem). Nejčastěji se jedná o formu prováděcí smlouvy, kde je definován 

rozsah a náplň činnosti technického dozoru. Je třeba uvést, že již v tomto kroku je nutné mít 

náplň a činnost dozoru koordinovanou se smluvním vztahem Zhotovitele. Vzájemnou 

smluvní koordinací je již ošetřeno, že Zhotovitel při podání nabídky si je vědom existence a 

rolí technického dozoru. Exemplární případ této koordinace jsou standardizované smluvní 

podmínky FIDIC - Mezinárodní federace konzultačních inženýrů [6].  Standardizovaná část 

podmínek jsou obecná ustanovení (neměnná) a Objednatel má vždy volbu i zvláštních 

obchodních podmínek, kterými lze provést změnu či upřesnění ustanovení dle specifikace 

stavby a projektu.  

2 Kvalifikační požadavky na dozor  

Stejně tak jako definice technického dozoru (stavebního dozoru) jsou i kvalifikační 

požadavky na výkon technického dozoru uvedeny v mnoha dokumentech. Je možné, je 

rozdělit na požadavky vyplývající ze zákonů ČR – zákonné a na interní požadavky veřejného 

zadavatele – rezortní.  

 

Do termínu 31. 12. 2017 u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí 

stavební podnikatel jako zhotovitel, byl stavebník povinen zajistit technický dozor 

stavebníka nad prováděním stavby. Kvalifikační požadavky na osobu vykonávající 

technický dozor stavebníka nebyly stanoveny. Od termínu 1. 1. 2018 má stavebník povinnost 

zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou 

podle zvláštního právního předpisu. Zvláštním právním předpisem je zákon č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpis (autorizační zákon) [7]. Osobou 

oprávněnou je podle § 17, § 18 a § 19 zákona č. 360/1992 Sb., autorizovaná osoba, tj. 

autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik, která je podle tohoto 

zákona oprávněna v rozsahu oboru, popřípadě̌ specializace, pro kterou mu byla udělena 
autorizace vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě̌ a další odborné činnosti, mezi které 

náleží také výkon technického dozoru nad realizací stavby.          
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Mezi rezortní požadavky (Ministerstvo dopravy) jsou v Metodickém pokynu – Výkon 

stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací uvedena pravidla udělování 

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací. Jsou zde 

stanoveny požadavky na odbornost žadatelů, zásady zvyšování odbornosti, zásady 

jmenování komise pro ověřování schopností žadatelů, průběh ověřování schopností žadatelů 

a jeho vyhodnocení apod. Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních 

komunikací se dělí na tři stupně. 

3 Správce stavby a tým Správce stavby  

V současné době nejčastěji užívané obchodní podmínky FIDIC pojednávají o výkonu 

technického dozoru formou Správce stavby (v originálním znění je uveden pojem The 

Engineer) a jeho asistentů. Správce stavby je fyzická osoba, která je jmenována 

Objednatelem a až na definované omezení pravomocí je právě činnost Správce současně 

činností Objednatele, z čehož plyne obrovské množství povinností a odpovědnosti, a právě 

proto může Správce stavby, také část svých pravomocí přenést a pověřit své asistenty „Mezi 

takové asistenty může patřit stálý technický dozor anebo nezávislí inspektoři jmenovaní ke 

kontrolám a zkouškám položek Technologického zařízení anebo Materiálů“. K výkonu a 

činností Správce stavby je také samostatná metodika vydaná Statním fondem dopravní 

infrastruktury SFDI [8] kde je také potvrzena hlavní myšlenka FIDICu, kdy Správce stavby 

zastupuje objednatele, vystupuje jeho jménem. Nemá pravomoc měnit smlouvu o dílo, ale 

je nositelem většiny schvalovacích procesů v rámci stavby a současně má být neutrálním 

odborníkem určujícím spravedlivé řešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Grafické znázornění základního rozdělení vztahů v rámci stavby  

4 Význam dozoru na životní cyklus stavby 

V rámci životního cyklu stavby je třeba si také definovat význam návrhové životnosti stavby 

„Návrhová životnost stavby je časový interval po který konstrukce (nebo její součást) plní 

návrhové požadavky na funkční způsobilost, bezpečnost a uživatelskou pohodu bez větších 

oprav“ [9] Informativní hodnoty návrhových životností jsou uvedeny v normě ISO 

2394:1998 tab.1 popř. v EN 1990, je možno vidět na Obr. 2 

Objednatel Zhotovitel

Správce stavby

Technický dozor (ASS) 
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Obr. 2 Informativní hodnoty návrhových životností  

Pro dopravní stavby z toho poté plyne, že mostní konstrukce, které jsou součástí dopravních 

staveb jsou navrhovány na životnost 100 let. Těchto 100 let bude dodrženo za předpokladů, 

kdy bude konstrukce správně projektantem navržena, Zhotovitel při vlastní realizaci díla 

dodrží všechny předepsané kvalitativní parametry konstrukce a v provozní fázi životního 

cyklu bude majetkový správce řádně provádět údržbu, včas realizovat dílčí opravy apod. 

Komunikace jako takové spadají do 2. kategorie. 

 

Ve smluvním vztahu mezi Zhotovitelem a Objednatelem je definována záruční doba na dílo, 

což je odlišná doba oproti návrhové životnosti a je to také doba, která jen částečně pokrývá 

III. Provozní fázi životného cyklu. Tato skutečnost je zobrazena na Obr. 3 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Životní cyklus stavby 

4.1 Kontrola při výkonu technického dozor 

V rámci výkonu technického dozoru je jedna z hlavních náplní kontrola kvality prováděných 

prací Zhotovitele, neboť za stavební práce jako takové je plně odpovědný Zhotovitel. 

Technický dozor vstupuje do samotného procesu stavebního díla již před jeho realizací. Před 

zahájením stavební činnosti je třeba posoudit technologický postup prací zvolený 

Zhotovitelem a jeho shodu s projektovou dokumentací. Stejně tak podléhají posouzení i 

všechny subdodávky, výrobky, stavební materiály a směsi, které budou zabudovány nebo 

použity při provádění díla. Zhotovitel má povinnost jejich podstoupení ke schválení 

Objednateli/Správce stavby.  

Informativní návrhové životnosti

kategorie 

návrhové 

životnosti

Informativní návrhové 

životnosti ( v letech)
Příklady

1 10 dočasné konstrukce 
(1)

2 10 až 25 vyměnitelné konstrukční části, např. jeřábové nosníky, ložiska

3 15 až 30 zemědělské a obdobné stavby

4 50 budovy a další běžné stavby

5 100 monumentální stavby, mosty a jiné inženýrské konstrukce

( 1 ) Konstrukce nebo jejich části, které mohou být demontovány s předpokladem dalšího použití, se nemají 

považovat za dočasné.

IV. fáze

LIKVIDAČNÍ
Ekologická likvidace 

stavby

Studie 

příležitostí

Předinvestiční 

studie

Studie 

proveditelnosti

Hodnotící 

zpráva

příprava 

projektu
projekt

příprava 

realizace

vlastní 

realizace

závěr 

realizace
Opravy a udržování Rekonstrukce

NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST

ŽIVOTNÍ CYKLUS STAVBY

ZÁRUČNÍ DOBA dle SoD

I. fáze II. fáze III. fáze
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Obr. 4 Názorné schéma výkonu technického dozoru v rámci celého průběhu realizace díla s  

V rámci ověření dodržení výsledných parametrů slouží kontrolní zkušební plán (KZP), 

obsahující zkoušky a měření požadované dokumentací, TKP či ZTKP. Jeho zhotovení a 

vyhodnocení je jednou z podmínek pro dosažení výsledných kvalitativních požadavků díla. 

Technický dozor svou přítomností na stavbě kontroluje a posuzuje plnění schváleného 

technologického postupu prací a KZP Zhotovitele, včetně užívání pouze schválených 

materiálů Správcem stavby. Současně odsouhlasuje a přebírá jíž provedené práce.  V případě 

zjištění neshody – ať už v postupu prací Zhotovitele při realizaci či užívání/zabudovávaní 

nevyhovujících výrobků, má technický dozor dle FIDICu pravomoce požádat o nápravné 

práce, či v krajním případě může dojít i k jejich odmítnutí. [6] 

 

Nicméně díky fyzické kontrole ze strany TDI přímo na staveništi v průběhu realizace díla je 

možno takovým situacím z velké části plně předejít. Mnohokrát i pouhá vizuální kontrola 

odhalí vady či odchylky od projektu, přičemž při včasném upozornění Zhotovitele dojde 

k minimalizaci možných následků, které by jinak nastaly a jejich vliv by se mohl projevit až 

v době, kdy je dílo po záruční době. Počátek záruční doby je dán převzetím díla ze strany 

Objednatele a Zhotovitele. Tomuto aktu však předchází ze strany TDI finální kontrola všech 

nashromážděných dokladů, např. protokoly o zkouškách, geodetická zaměření a zhodnocení 

vzniklých vad a nedodělků bránících či nebránících v užívání díla. Mnohdy však ani tímto 

počinem funkce technického dozoru daného Díla nekončí a uvedením do provozu odpadá 

pouze část jeho povinností. Z pozice technického dozoru je také důležité vedení průběžných 

záznamů (fotodokumentace, videa) o provedených pracích. Po jejich zakrytí z důvodu 

pokračující realizace Díla již není v mnoha případech v rámci budoucích pochybností ze 

strany kontrolních orgánů možno dokázat, že práce byly opravdu provedeny. 

Fotodokumentace proto slouží jako nesporný důkaz toho, že všechny dílčí úkony byly 

provedeny. Ukázka pořízení záznamů ze staveb je možno vidět na Obr. 5, Obr. 6, Obr. 7, 

Obr. 8 
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Obr. 5 Pohled na betonovou konstrukci mostu 

před provedením sanačních prací 

  Obr. 6 Pohled na betonovou konstrukci 

mostu po provedením sanačních prací 

 

 
Obr. 7 Detekování obnažení hrubé frakce kameniva (hnízda) vlivem nedostatečného hutnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Kontrola armování výztuže v souladu s 

projektovou dokumentací 

Obr. 9 Kontrola armování výztuže v 

souladu s projektovou dokumentací 
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5 Závěr 

V případě nevykonávaní technického dozoru na veřejných zakázkách poté hrozí skutečnost, 

kdy zájem Zhotovitele je co nejrychleji a současně co nejlevněji dílo dokončit. S vědomím, 

že kvalitativní parametry nejsou priorita a hrozící poruchy díla se projeví až po proběhlé 

záruční době, tudíž bez rizika následných reklamací. I když se za poslední dekádu výrazně 

zvýšila délka záruční doby na dílo a obvyklá záruční doba činí až 120 měsíců, tak nelze 

očekávat situaci, že záruční doba na dílo bude rovna návrhové životnosti. A právě proto je 

důležitým faktorem výkon technického dozoru, který je prvním kontrolním orgánem nad 

prováděnými pracemi.  

Literatura 

[1] ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 183/2006 Sb.: Zákon o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon). In: 2006, ročník 2006, 63/2006, číslo 183.  

[2] ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 455/1991 Sb.: Zákon o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon). In: 1991, ročník 1991, 87/1991, číslo 455. 

[3] ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 89/2012 Sb.: Zákon občanský zákoník. In: 2012, 

ročník 2012, 33/2012, číslo 89.  

[4] MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Obchodní 

podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací: 

Všeobecné obchodní podmínky zvláštní obchodní podmínky přílohy A, B, C vzor 

smlouvy. 2. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 2015. 

[5] VODIČKA, Jaroslav a Lukáš KLEE. MINISTERSTVO DOPRAVY 

ČR. METODICKÝ POKYN: VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU NA STAVBÁCH 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Praha: Ministerstvo dopravy Odbor pozemních 

komunikací, 2019. 

[6] Smluvní podmínky pro výstavbu: Pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem. Ženeva: International Federation of Consulting Engineers (FIDIC), 

1999.  

[7] ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 360/1992 Sb.: Zákon České národní rady o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě. In: 1992, ročník 1992, 73/1992, číslo 360.  

[8] KOLEKTIV AUTORŮ. Metodika pro tým Správce stavby: prozatímní verze 2018. 

Praha: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, 

2018. ISBN 978-80-907194-2-2. 

[9] PROCHÁZKA, Jaroslav, ed. Trvanlivost betonových konstrukcí [online]. [cit. 2021-

6-6].  

Ing. Petr Suchánek 
 INFRAM a.s. 

Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 

          Czech Republic 

 +420 281 940 147 

 petr.suchanek@infram.cz  

URL www.infram.cz 

Ing. Andrea Kosturová 
 INFRAM a.s. 

Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 

          Czech Republic 

 +420 281 940 147 

 kosturova@infram.cz  

URL www.infram.cz 

 

28. BD (2022) POSTEROVÁ SEKCE

ISBN 978-80-907611-6-2 9



 

 

 

 

 

 

28. BD (2022) POSTEROVÁ SEKCE

ISBN 978-80-907611-6-2 10



ANALÝZA PROCESU MIGRACE VRSTEV BETONU 

BĚHEM HUTNĚNÍ 

    

Tomáš Trtík 

Hlavní autor 

 

 

 

Roman Chylík 

 

 

Josef Fládr Jitka Vašková 

 

Abstrakt 

Článek popisuje chování čerstvé betonové směsi vystavené účinkům vibrací. Zejména se 

jedná o schopnost jednotlivě ukládaných vrstev betonové směsi migrovat ve vzorku nebo 

konstrukci ve vertikálním i horizontálním směru. Tento jev je simulován pomocí postupně 

ukládaných vrstev probarveného betonu o definované výšce. Následně byly vzorky 

vystaveny účinkům vibracím o proměnné frekvenci a amplitudě. Míra propojení 

jednotlivých vrstev je vyšetřována pomocí pravidelných řezů napříč vzorky, které umožní 

pozorovat rozdíly v pohybu a propojení vrstev pro různé konzistence betonové směsi. 

Výsledky shrnuté v tomto článku prezentují nové výsledky kontinuálního výzkumu 

zaměřeného na detailnější popis chování čerstvé betonové směsi při vibrování, jelikož tento 

jev je v současně platných normách řešen relativně okrajově. 

Klíčová slova: hutnění, beton, frekvence, konzistence 

 

1 Úvod 

Norma ČSN EN 13670 [1] definuje zhutňování velmi okrajově. Kapitola 8.4 Ukládání a 

zhutňování definuje v odstavcích (1) „Zvláštní péče k zajištění správného zhutňování se 

požaduje ve změnách průřezu, v úzkých místech, u truhlíků pro vytvoření otvorů, v místech 

zhuštěné výztuže a u pracovních spár“ a (5) „Během ukládání a zhutňování se musí 

minimalizovat segregace betonu“. příloha F.8.4.1 Ukládání a zhutňování – běžně vibrovaný 

beton uvádí v odstavci (1) „Zhutňování se má provádět vibrováním ponorným nebo 

příložným vibrátorem, pokud není stanoveno jinak“. Odstavec (3) téže přílohy poté uvádí 

„Vibrovat se má systematicky ponorným nebo povrchovým vibrátorem po uložení betonu, 

dokud prakticky neustane vytlačování zadrženého vzduchu. Má se vyhýbat nadměrnému 

vibrování, které by mohlo nakypřit tenké povrchové vrstvy nebo způsobit segregaci betonu“. 

Důležitou informaci poté přináší odstavce (4), který mimo jiné říká „Vibrování má být 

systematické a má zahrnovat převibrování do předchozí vrstvy“ a (7) „Pokud se používají 

pouze povrchové vibrátory a pokud není prokázána zkušebním betonováním přípustnost 
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větší tloušťky, nemá betonovaná vrstva po zhutnění v běžných případech přestoupit 100 

mm“. 

Velice obecné informace poté uvádí i norma ČSN EN 13369 ed. 2. [2], například 

v kapitole 4.2.1.2 Ukládání a hutnění betonu je definováno „Beton se musí ukládat a hutnit 

tak, aby nedocházelo k vytváření vzduchových dutin mimo plánované množství (např. 

k dosažení mrazuvzdornosti), předešlo se rozmísení a bylo zajištěno řádné zabudování 

výztuže“. 

Podrobnější informace udává norma ČSN EN 12390-2 [3], která v kapitole 4 odstavec 

4.1.3 uvádí, že pro zhutňování betonu lze použít vibrační stůl. Informace jsou dále rozvedeny 

v kapitole 6.2.1 „Beton se musí hutnit ihned po vložení do formy tak, aby se dosáhlo 

náležitého zhutnění betonu a nedošlo k nadměrné segregaci ani k odlučování vody“. 

Kapitola 6.2.2.2 Zhutňování na vibračním stole udává „Vibrování se provádí jen po dobu 

nezbytnou k dosažení náležitého zhutnění betonu. Výhodnější je, aby forma byla uchycena 

ke stolu nebo pevně ke stolu přitlačována. Je nutno zabránit převibrování, které by mohlo 

způsobit ztrátu provzdušnění“. 

ČSN EN 12350-1 [4] v kapitole 4.1.8 Prostředky pro hutnění betonu definuje minimální 

frekvenci vibračního stolu a to 40 Hz (2400 kmitů za minutu). 

Detailnější informace uvádí Příručka technologa – beton – suroviny, výroba, vlastnost, 

která doporučuje používat vibrační stůl jakožto hutnící prostředek pro betony konzistence 

S1, S2, V0, V1, V2, C0, C1 a C2. Hutnění pomocí vibračního stolu lze považovat za 

vertikální spodní vibraci, kde jsou příručkou definované parametry, jako například frekvence 

v rozmezí 25-250 Hz, zrychlení 2-4 g (měřeno na naplněné formě) a doba vibrace 10-100 s. 

2 Experiment 

2.1 Popis experimentu 

Experiment hutnění byl realizován na krychelných tělesech s hranou 100 mm. Betonáž 

probíhala současně pomocí dvou míchacích zařízení. V jednom míchacím zařízení byl 

vyráběn klasický šedý beton, zatímco v druhém míchacím zařízení byl využit probarvující 

pigment pro výrobu betonu červeného. Dvě míchací zařízení byla využita pro zajištění 

stejného stáří a zpracovatelnosti v době ukládání a vibrování. Před započetím výroby 

zkušebních těles byly provedeny verifikační zkoušky konzistence sednutím kužele [5] 

používaných receptur (viz. Tab. 1).  

Čerstvý beton byl ukládán do ocelových, nikoliv plastových forem, aby byla zajištěna 

stejná amplituda a frekvence pohybu desky vibračního stolu a ocelové formy. Této 

skutečnosti bylo dosaženo pomocí elektromagnetu na spodní straně desky vibračního stolu. 

Po zamíchání betonové směsi byla spodní polovina forem naplněna klasickým šedým 

betonem a horní polovina forem barevným betonem. Následně byla provedena vibrace o 

délce 30 sekund. Celý výše uvedený proces byl proveden pro konzistence S1, S3 a S5. 

Hutnící frekvence 90 Hz byla určena na základě předchozího výzkumu [6]. 
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Tab. 1 Receptury směsí 

 S1S S3S S5S 

kg/m3 kg/m3 kg/m3 

Cement (42,5R) 400 400 400 

Voda 150 200 200 

Kamenivo frakce 0 - 4 mm 620 620 620 

Kamenivo frakce 4 - 8 mm 340 340 340 

Kamenivo frakce 8 – 16 mm 840 840 840 

Plastifikátor  0 0 4 

Barvivo (pouze probarvený beton) 20 20 20 

 

K vyhodnocení vnitřní struktury a promíchání vrstev byly všechny vzorky rozříznuty 

pomocí diamantového kotouče s tenkým a přesným řezem na 4 plátky stejné velikosti. Řezy 

tedy byly provedeny ve vzdálenosti 2,5 cm, 5 cm a 7,5 cm od definované výchozí strany 

zkušebního tělesa.  

2.2 Analýza obrazu 

Pomocí algoritmu vytvořeného v prostředí MatlabR21a byly pořízené snímky vyhodnoceny. 

Vyhodnocení spočívalo v určení rozhraní jednotlivých vrstev a výpočtu probarvené plochy 

a následně objemu migrujícího betonu. Následující série (viz Obr. 1) obrázků pohledů a řezů 

prezentuje jeden grafický výstup pro vzorek S1S. Vyhodnocení proběhlo pro vzorky S1S, 

S3S a S5S s tím, že pro každou konzistenci byly vyhodnoceny dva vzorky. Každá 

vyhodnocovaná plocha byla doplněna příslušnou hloubkou pro výpočet objemu migrujícího 

betonu tak, aby celkový spočítaný objem odpovídal objemu tělesa. 

 

   
Čelní pohled Řez – 2,5 cm Řez – 5 cm 

  
 

Řez – 7,5 cm Zadní pohled 3D krychle z řezů 

Obr. 1 Příklad grafického vyhodnocení pohledů a řezů vzorku S1S 

Níže uvedená tabulka (Tab. 2) prezentuje vypočítané objemy probarveného betonu, které 

migrovaly během vibrace.  
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Tab. 2 Objemy migrujícího betonu 

Označení vzorku Vrstva/řez Objem [l] Objem [l] Migrující objem [l] 

 

S1S-1 

2,5 0,155 

0,488 0,063 5 0,151 

7,5 0,182 

S1S-2 

2,5 0,172 

0,469 0,044 5 0,145 

7,5 0,152 

S3S-1 

2,5 0,164 

0,510 0,010 5 0,178 

7,5 0,168 

S3S-2 

2,5 0,165 

0,496 0,004 5 0,165 

7,5 0,166 

S5S-1 

2,5 0,186 

0,521 0,021 5 0,173 

7,5 0,162 

S5S-2 

2,5 0,194 

0,528 0,028 5 0,170 

7,5 0,165 

3 Závěr 

Z výše uvedeného numerického vyhodnocení v kombinaci s vizuálním vyhodnocením 

provedených řezů lze usuzovat následující závěry. V případě betonové směsi třídy 

konzistence S1 docházelo k zjevnému rotačnímu pohybu čerstvé betonové směsi po výšce 

vzorku. Čerstvý probarvený beton migroval podél stěn formy ke spodnímu povrchu, zatímco 

šedý beton z dolní poloviny vzorku vykazoval tendenci stoupat střední částí vzorku 

k hornímu povrchu. V případě směsi třídy S3 nebyla sledována migrace jako u konzistence 

S1, ale došlo jen k prolnutí jednotlivých vrstev. Tekutá směs konzistence S5 vykazovala 

obdobnou tendenci jako směs konzistence S3, tedy nebyl znatelný převládající směr 

pohybu/tečení, ale vzhledem k nižší viskozitě směsi třídy konzistence S5 docházelo 

k promísení cementového tmele. Při porovnání výsledků s výsledky dříve prováděného 

experimentu podobného zaměření [6] lze navíc usuzovat, že značný vliv na migraci vrstev 

má rovněž maximální frakce použitého kameniva. Pro srovnatelné konzistence betonu došlo 

k umocnění pohybu vrstev u betonových směsí s menší maximální frakcí kameniva 4-8 mm 

oproti směsi a frakcí 8-16 mm. Třída konzistence plně nevyjadřuje schopnost pohybu směsi 

jakožto důležitý parametr během vibrace, ale je nutné při volbě ideálního hutnícího 

prostředku potažmo při volbě hutnících parametrů zohlednit vliv maximální frakce 

kameniva. Rotační pohyb čerstvé betonové směsi napříč vzorkem může být při hutnění 

nežádoucí, jelikož hrozí riziko vstupu nadbytečného vzduchu do čerstvého betonu podél stěn 

formy a zejména pak v jejích rozích. 

4 Poděkování 

Tento příspěvek vznikl za finanční podpory projektu SGS19/149/OHK1/3T/11, 

SGS20/109/OHK1/2T/11 a SGS21/040/OHK1/1T/11. 
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Abstrakt 

Příspěvek shrnuje výsledky experimentální analýzy zaměřené na metodu zralosti, která se 

používá pro stanovení pevnosti betonu raného stáří na staveništi s cílem optimalizace 

stavebního procesu. Jsou zde porovnány experimentálně stanovené kalibrační křivky 

různých receptur cementové malty, které charakterizují vývoj pevnosti v tlaku. Srovnání 

kalibračních křivek ukazuje vlivy jednotlivých změn receptury na vývoj pevnosti 

cementové malty raného stáří. Mezi zkoumané změny patří: použití různého druhu 

cementu z různých zdrojů, množství cementu, vodní součinitel, použité drobné kamenivo, 

přísady a příměsi. Výsledkem experimentální analýzy je kromě zmíněného porovnání také 

informace o přesnosti a běžných odchylkách. Odchylky byly zkoumány s krátkým 

odstupem času od stanovení kalibračních křivek opětovným vytvořením kalibrační křivky. 

Zkušenosti získané během experimentální analýzy s cementovou maltou budou dále 

použity v navazujících experimentech s různými recepturami betonu.  

Klíčová slova: cementová malta, rané stáří, metoda zralosti, vztah zralosti a pevnosti 

v tlaku. 

 

1 Úvod 

Příspěvek se zabývá experimentální analýzou zaměřenou na metodu zralosti, která se 

používá pro stanovení pevnosti betonu raného stáří na staveništi. Cílem je optimalizace 

stavebního procesu například vhodným časem zahájení odbedňování, předpínání, posunu 

šplhacího bednění či zatížení konstrukce. 

 

V příspěvku jsou porovnány vlivy jednotlivých změn receptury na vývoj pevnosti 

cementové malty raného stáří. Vývoj pevnosti v tlaku různých receptur cementové malty 

jsou charakterizovány experimentálně stanovenými kalibračními křivkami, které určují 

vztah mezi zralostí a pevností v tlaku. 
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Mezi zkoumané změny patří: použití různých druhů cementu z různých zdrojů, množství 

cementu, vodních součinitelů, použití drobného kameniva z různých zdrojů, přísady a 

příměsi. Výsledkem experimentální analýzy je kromě zmíněného porovnání také informace 

o přesnosti a odchylkách. Odchylky byly zkoumány opakovaným vytvořením kalibrační 

křivky s časovým odstupem. 

 

Prezentovaná část experimentální analýzy byla úmyslně prováděna s cementovou maltou 

z důvodu možnosti vytvoření velkého množství vzorků s menší potřebou materiálu. 

Standardně používaná betonová zkušební tělesa (krychle o hraně 150 mm) v případě 

kalibrace betonových směsí byla nahrazena trámečky 160×40×40 mm z cementové malty.  

 

Zkušenosti získané během experimentální analýzy s cementovou maltou jsou aktuálně dále 

použity v navazujících experimentech s různými recepturami betonu v běžném provozu na 

betonárně. Tato prováděná experimentální analýza na betonárně má za cíl zejména ukázat 

vlivy různých změn receptury a odchylky této metody při použití v běžné praxi.  

2 Metoda zralosti  

Metoda zralosti, jejíž základy vznikly již v 50. letech minulého století, umožňuje výpočtem 

stanovit hodnoty pevnosti v tlaku u betonu raného stáří. Princip výpočtu využívá 

předpoklad, že pevnost v tlaku je funkcí zralosti, tedy času a teplotní historie. Pro její 

použití je nejdříve třeba provedení kalibrace pro konkrétní betonovou směs, dále měření a 

záznam času a teploty betonu od momentu uložení čerstvého betonu do bednění. Na 

základě měřených dat a předem provedené kalibrace je předpovídána hodnota pevnosti 

betonu v tlaku. [1; 2] 

 

Kalibrace se provádí v laboratoři pomocí minimálně pěti vytvořených standardních 

zkušebních vzorků z betonové směsi, která bude použita na staveništi. Po zhotovení 

zkušebních vzorků se v pravidelných intervalech měří jejich teplota a je postupně dle 

stanoveného rozvrhu destruktivně zkoušena jejich pevnost v tlaku pomocí lisu. 

Z naměřeného průběhu teploty v čase je možné pro každou zkušební krychli spočítat 

zralost v době provádění destruktivní zkoušky pevnosti v tlaku a přiřadit ji k výsledné 

pevnosti z lisu. Na základě vypočtených zralostí a destruktivně stanovených pevností 

zkušebních těles je možné za pomoci lineární regrese vynést kalibrační křivku. [3] 

 

Nejnižší hodnotou pevnosti v tlaku, která je možná stanovovat pomocí této metody je cca 

5 MPa. Horní hranice je 70% hodnoty pevnosti v tlaku po 28 dnech. [3] 
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Obr. 1 Příklad vztahu zralosti a pevnosti, příklad kalibrační křivky používané v praxi [Schéma: 

autor] 

Obr. 1 ukazuje vlevo křivku - obecný příklad vztahu zralosti betonu a pevnosti v tlaku. 

V pravé části je zobrazen příklad kalibrační křivky používané v praxi (v logaritmickém 

měřítku přímky) pro stanovování cílové hodnoty 70% pevnosti v tlaku po 28 dnech. Jedná 

se tedy o aproximaci části křivky z levého grafu přímkou. V praxi se tato kalibrační křivka 

stanovuje pro používanou betonovou směs. Běžným použitím je pak například stanovení 

nejmenší možné pevnosti pro odbedňování, která bývá zpravidla předepsána jako 70% 

hodnoty pevnosti po 28 dnech.  

2.1 De Vree 

Jednou z používaných metod zralosti je metoda de Vree označována také jako vážená 

zralost, která byla vyvinuta v roce 1970 v Holandsku a dále upravena do nynější podoby 

v roce 1979. Tato metoda je vhodná k praktickému použití vzhledem k přesnosti a 

jednoduchosti, proto je také často používána v Evropě. Výpočet vážené zralosti se provádí 

dle následujícího vzorce. [1; 3] 

 

𝑀𝑤 = ∑
10(𝐶0,1𝑇−1,245 − 𝐶−2,245)

ln 𝐶
 ∆𝑡

𝑡

0

 

     (1) 

 Mw vážená zralost [°Ch] 

 T průměrná teplota [°C] 

 C C-konstanta cementu [-] 

 Δt časový interval [h] 

Konstanta C zahrnuje citlivost cementu vzhledem k teplotě. Hodnoty této konstanty se 

pohybují přibližně v rozsahu 1,20 pro CEM I až 1,50 pro CEM III.  

3 Experimentální analýza 

Před zahájením laboratorních prací byl sestaven plán šestnácti receptur cementových malt. 

Receptury vycházely z normového složení cementové malty (dle EN 196-1): 1350 g 

normového kameniva, 450 g cementu a 225 g vody. Normové složení bylo aplikováno pro 

všech šest vzorků cementu a následně byly navrženy receptury s různými změnami pro 

cement CEM II/B-S 32,5 R z Radotína. Změny byly následující: změna množství cementu, 

změna vodního součinitele v kombinaci s přidaným superplastifikátorem, záměna 

normového kameniva za drobné kamenivo z různých zdrojů, přidání urychlovače, 

nahrazení určitého množství cementu popílkem a vápencem. [4] 

V experimentech byly použity následující materiály: 

 Cement: CEM I 42,5 R (Radotín a Mokrá), CEM II/B-S 32,5 R (Radotín – dva vzorky 

odebrané v jiném termínu a Mokrá), CEM III/B 32,5 L (Mokrá) 

 Drobné kamenivo: CEN normalizovaný písek – Doksy, písek frakce 0-4 z třech 

různých zdrojů (Písky z dvou zdrojů byly odebrány ve dvou různých termínech.) 

 Voda 

 Přísady: superplastifikátor Sika Viscocrete 1035, urychlovač Chryso XEL 650 

 Příměsi: popílek, vápenec 
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Pro všechny ze zmíněných šestnácti receptur bylo vyrobeno devět trámečků. Šest bylo 

použito pro stanovení kalibrační křivky a zbylé tři pro zkoušení pevnosti v tlaku po 

28 dnech. U některých receptur byla kalibrační křivka stanovena opakovaně. U všech 

receptur byla provedena zkouška konzistence cementové malty.  

 

Obr. 2 Vytváření a zkoušení zkušebních vzorků [Foto: autor] 

Postup výroby a zkoušení zkušebních trámečků probíhal dle normy EN 196-1. Během 

prvních 24h byly trámečky skladovány ve vlhkém prostředí, kde byla měřena teplota 

vzduchu. Následně byly odformovány a uloženy do vodní lázně, kde byla také měřena 

teplota vody. Časy zkoušení byly zvoleny s ohledem na oblast pevností, kterou měla 

pokrývat kalibrační křivka, odchýlily se tedy od časů zkoušení uvedených v normě. Šest 

trámečků od každé receptury bylo tedy vždy zkoušeno postupně v čase. U naprosté většiny 

se jednalo o časový úsek od 2. dne po vytvoření do 7. dne. [4] 

Pevnost v tlaku se zkoušela na úlomcích trámečků po tříbodové zkoušce pevnosti v tahu za 

ohybu. Výsledek ze zkoušení jednoho trámečku, tedy průměrná pevnost v tlaku obou 

úlomků, odpovídal jednomu bodu kalibrační křivky. Zralost trámečku v čase zkoušení byla 

vždy stanovena dle měřené teploty zrání. Jedna kalibrační křivka se skládá z pěti až šesti 

bodů. 

4 Vybrané výsledky 

V této kapitole jsou prezentovány vybrané výsledky experimentální analýzy. Obr. 3 
porovnává kalibrační křivky cementových malt normového složení s třemi druhy cementů: 

CEM I 42,5 R, CEM II/B-S 32,5 R, CEM III/B 32,5 L. V případě cementu CEM II/B-S 

32,5 R je ukázán i vliv přidaného urychlovače tuhnutí. Dále je zde prezentován také vliv 

sníženého vodního součinitele s přidaným superplastifikátorem při zachování stejné 

konzistence čerstvé cementové malty. U všech provedených změn je viditelný rozdíl. 

Z pohledu lineární regrese je jedná o přesné kalibrační křivky a to vzhledem k tomu, že 

koeficient determinace R2 se pohybuje v rozmezí 0,99 – 0,97. 

 
Obr. 4 srovnává dva typy cementů CEM I 42,5 R a CEM II/B-S 32,5 R z různých zdrojů 

(Radotín a Mokrá). V případě cementu CEM II/B-S 32,5 R je dále pro srovnání zobrazena 

kalibrační křivka vzorku, který byl odebrán v jiný čas, a také kalibrace proběhla v jiném 

termínu. Kalibrační křivky vzorků z cementu CEM I se shodují, zatímco u CEM II je 

viditelný rozdíl u cementů z různých zdrojů. U opakovaně vytvořené kalibrace s vzorky 

cementů s různým datem odběru je viditelný rozdíl cca 2 MPa. Koeficienty determinace 

zde dosahují opět velmi dobrých hodnot 0,99 – 0,97. 
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Průměrný koeficient determinace všech dvaceti dvou kalibračních křivek, které byly 

stanoveny činí R2 = 0,98. 

 

Obr. 3 Porovnání tří druhů cementu, použití superplastifikátoru a urychlovače 

 

Obr. 4 Porovnání dvou druhů cementů z různých zdrojů a různým datem odběru vzorku 
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5 Závěr 

Na základě provedených experimentů lze konstatovat, že metoda zralosti je vhodná pro 

popis vývoje pevnosti v tlaku cementové malty a tedy i betonu raného stáří. Potvrzují to 

koeficienty determinace stanovených kalibračních křivek, které jsou v naprosté většině 

případů velice blízké hodnotě 1, která odpovídá dokonalé predikci hodnot závisle 

proměnné v tomto případě pevnosti v tlaku.  

 

Kalibrační křivky ukázaly vliv různých změn receptury na vývoj pevnosti v tlaku. 

Opakovaně stanovené kalibrační křivky dávají základní informaci o možných odchylkách. 

Tyto výsledky byly zohledněny při plánování další části experimentální části s různými 

recepturami betonu v běžném provozu na betonárně. Tato navazující část by měla přinést 

podrobnější informace o odchylkách při použití metody zralosti v praxi. Zatím co vhodnost 

a přesnost metody v laboratorních podmínkách byla prokázána a potvrzena v mnoha 

vědeckých pracích, o přesnosti metody v praxi zatíženou odchylkami vstupních materiálů, 

výroby betonové směsi a provedením kalibrace je informací výrazně méně. 

6 Poděkování 

Rád bych poděkoval kolegům z katedry betonových a zděných konstrukcí 

doc. Ing. Josefu Fládrovi, Ph.D. a Ing. Romanu Chylíkovi za možnost využití zkušebních 

přístrojů v laboratoři včetně seznámení s jejich obsluhou. Děkuji také 

Ing. Robertu Coufalovi, Ph.D. z TBG Metrostav za cenné rady a pomoc se zajištěním 

materiálů pro experimenty. 

 

Experimenty byly prováděny v rámci grantu SGS21/041/OHK1/1T/11. 

Literatura 

[1] MALHOTRA, V. M. a Nicholas J. CARINO. Handbook on nondestructive testing of 

concrete. 2nd ed. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2004. ISBN 08-031-2099-0. 

[2] Maturity Methods to Estimate Concrete Strength. 1. Maryland: National Ready 

Mixed Concrete Association, 2006. 

[3] NEN 5970. Determination of the compressive strength development of early age 

concrete on the basis of the weited maturity. 1. Netherlands: Dutch Standard, 2001. 

[4] EN 196-1. Methods of testing cement: Part 1: Determination of strength. Brussels: 

European Committee for Standardization, 2005. 

28. BD (2022) POSTEROVÁ SEKCE

ISBN 978-80-907611-6-2 21



 

 

Ing. Pavel Kasal 
 Doka GmbH 

Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten 

          Rakousko 

 +43 664 88202045 

 pavel.kasal@doka.com  

URL www.doka.com 

 

Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. 
 Stavební fakulta ČVUT v Praze a  

         Metrostav a.s. 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

          Česká republika 

 +420 266 019 461 

 jan.vitek@metrostav.cz  

URL www.metrostav.cz 

 

 

28. BD (2022) POSTEROVÁ SEKCE

ISBN 978-80-907611-6-2 22



DRUHÁ GENERÁCIA EC2: PREDIKCIA ODOLNOSTI 

PROTI PRETLAČENIU LOKÁLNE PODOPRETÝCH 

DOSIEK OSLABENÝCH OTVORMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudmila Kormošová 

Hlavný autor 

 

 

 

Tomáš Augustín 

 

 

Jaroslav Halvonik 

 

 

Abstrakt 

Predmetom príspevku je porovnanie predikcií šmykovej odolnosti proti pretlačeniu lokálne 

podopretých experimentálnych dosiek bez šmykovej výstuže oslabených otvormi 

vypočítanými s použitím návrhového modelu prEC2 v druhej generácií Eurokódu 2 

s odolnosťami zistenými na základe laboratórnych skúšok. V rámci experimentov boli 

odskúšané a vyhodnotené 4 vzorky štvorcového tvaru s rozmermi 2.5 m x 2.5 m a hrúbkou 

200 mm a 8 vzoriek oktagonálneho tvaru s hrúbkou 250 mm. Vzorky hrúbky 200 mm boli 

podopreté stenovým stĺpom s rozmermi 950x150 mm a vzorky hrúbky 250 mm  štvorcovým 

stĺpom s rozmerom 200 mm. Modelová odolnosť proti pretlačeniu významne podhodnocuje 

skutočnú odolnosť najmä v prípade, ak sa otvor nachádza na líci podpery, pričom sa použije 

model skrátenia kontrolného obvodu pomocou radiálnej projekcie šírky otvoru.   

Klíčová slova: pretlačenie, odolnosť, lokálne podopretá doska, experiment, otvory 

 

1 Úvod 

Najkritickejším miestom pri návrhu lokálne podopretej dosky je uloženie dosky priamo na 

podperu (stĺp, hlavica, stena). Prenos zaťaženia z dosky do podpery sa uskutočňuje 

priestorovo usporiadanými šmykovými napätiami a ich koncentrácia môže viesť k zlyhaniu 

konštrukcie, nazývanému pretlačenie. Pretlačenie radíme ku krehkému zlyhaniu 

konštrukcie, ktorému nepredchádzajú žiadne výrazné signály a môže viesť až 

k progresívnemu zlyhaniu celej konštrukcie. Veľkosť šmykového napätia, ktoré je príčinou 

zlyhania dosky zvyšuje aj prítomnosť otvorov v doske. Otvory v doske zmenšujú oblasť 

dosky, ktorá odoláva zaťaženiu. Ide hlavne o šachty, alebo prierazy na vedenie potrubí a 

iných technických inštalácii. Vplyv na šmykovú odolnosť a rozloženie šmykových napätí 

v okolí podpery má aj samotný tvar, poloha a veľkosť týchto otvorov. Rovnako má výrazný 

vplyv aj samotný tvar podpery. Pri podopretí stenovým stĺpom, kde výška stĺpa h je väčšia 
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ako trojnásobok účinnej výšky dosky, sa šmykové napätia koncentrujú hlavne na okrajoch 

týchto stĺpov a sú príčinou predčasného šmykového zlyhania prvku.  

Vo svete bolo uskutočnených viacero výskumov zameraných na vplyv otvorov na 

šmykovú odolnosť bezprievlakových dosiek. V 60. rokoch uskutočnili výskum Moe 9 

a Hognestad, Elstner  Hanson 7. V posledných rokoch výskum uskutočnili El-Salakawy 

4 a Teng, Cheong  Kuang 12. Experimentálny program prof. Tenga obsahoval 20 

vzoriek dosiek, pričom hrúbka dosky bola 150 mm. Dosky boli podopreté obdĺžnikovým 

stĺpom a menili sa rozmery a polohy otvorov voči stĺpu. Nedávne experimentálne výskumy 

vykonali Borges, Melo  Gomes 1, a taktiež El-Shafiey, Hussein  Abdel-Aziz 3. Borges 

odskúšal 13 lokálne podopretých dosiek s hrúbkou 200 mm, El-Shafiey 7 dosiek s hrúbkou 

150 mm pričom dosky mali štvorcové otvory rôznych rozmerov. Oliveira et al. [11] sa na 7 

vzorkách venoval okrem vplyvu otvorov súčasne aj nesymetrickému zaťaženiu. Ha et al. [6] 

a Liberati et al. [8] skúmali vplyv malých kruhových otvorov v blízkosti stĺpa.  

V súčasnosti je v pripomienkovom konaní druhá generácia Eurokódu 2 (prEC2) [2]. 

Modely na predikciu šmykovej odolnosti proti pretlačeniu prEC2 vychádzajú z teórie 

kritickej šmykovej trhliny (CSCT) [10]. Model prEC2 sa preto radí k fyzikálnym modelom 

na rozdiel od súčasného Eurokódu 2 (EC2) [5] založenom na empirickom prístupe. 

V tomto príspevku sú vyhodnotené odolnosti zistené experimentálne z laboratórnych 

skúšok lokálne podopretých dosiek s otvormi v blízkosti štvorcového a obdĺžnikového stĺpa 

vykonaných v Centrálnych laboratóriách STU v Bratislave. Výsledky z experimentov sú 

porovnané s predikciou šmykovej odolnosti proti pretlačeniu urobenou s použitím modelu 

prEC2 z druhej generácie Eurokodu 2.  

2 Experimentálne vzorky 

V rámci experimentu sa analyzovali izolované fragmenty lokálne podopretých dosiek. 

Betonáž vzoriek prebehla v závode Strabag, s.r.o. v Seredi. Experimentálne skúšky boli 

vykonané v Centrálnych laboratóriách STU v Bratislave. Opis vzoriek a priebehu skúšky I. 

série vzoriek je opísaná v kap. 2.1 a spolu s dosiahnutou šmykovou odolnosťou uvedený 

v Tab. 1. Experimentálne dosky zahrnuté v II. sérii sú opísané v kap. 2.2 a spolu 

s výsledkami uvedené v Tab. 2. 

Obr. 1 Experimentálna zostava pre I. sériu vzoriek v ľavo a pre II. sériu vzoriek v pravo 
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2.1 I. Séria vzoriek  

Skúšobné vzorky boli osemuholníkového tvaru s hrúbkou 250 mm (Obr. 2). Odskúšané boli 

2 vzorky bez otvorov, označené S0-1 a S0-2 a 2 vzorky so symetricky  umiestnenými 

otvormi vedľa stĺpa, označené S1-1 a S1-2. Vzorky S2-1 a S2-2 obsahovali otvory vo 

vzdialenosti d od líca podpery a vzorky S3-1 a S3-2 vo vzdialenosti 2d od líca podpery. 

Symetrické umiestnenie otvorov bolo vybraté zámerne, kvôli zamedzeniu vnášania 

nevyrovnaného ohybového momentu do skúšanej dosky. Jednotlivé parametre skúšobných 

vzoriek sú v Tab. 1. Vystuženie všetkých dosiek bolo Φ20/100 mm a pri doskách S1-1 a S1-

2 boli k otvorom pridané prúty 1Φ20 z každej strany otvoru. Pevnosť betónu bola 

experimentálne zisťovaná vždy v čase skúšania danej dosky. 

 

Obr. 2 I. séria vzoriek 

Vzorky boli z hornej strany podopreté kĺbovo na predpínacích tyčiach Φ36 od firmy 

Freyssinet, ktoré boli upevnené v podlahe laboratória a tvorili reakciu. Zaťaženie bolo 

vnášané cez hydraulický lis umiestený pod stĺpom dosky. Na doskách boli merané priehyby 

pomocou LVDT snímačov a pootočenie dosky bolo merané pomocou libiel. Pomerné 

pretvorenia horného povrchu boli merané pomocou fotogrametrie a pretvorenia dolného 

povrchu tenzometrickými páskami. 

 
Tab. 1 Výsledky I. série experimentov 

Označenie Otvor Poloha otvoru 
Podpera h d ρ fc Vexp 

[mm] [mm] [mm] [%] [MPa] [kN] 

S0-1 - - 

200 × 200 250 200 1.57 

41.02 1051 

S0-2 - - 33.41 950 

S1-1 2 0d (na líci stĺpa) 43.26 831 

S1-2 2 0d (na líci stĺpa) 32.89 751 

S2-1 2 1d od líca stĺpa 32.40 777 

S2-2 2 1d od líca stĺpa 35.69 801 

S3-1 2 2d od líca stĺpa 31.15 751 

S3-1 2 2d od líca stĺpa 31.05 739 
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2.2 II. séria vzoriek  

Analyzovanú experimentálnu vzorku reprezentuje doska s pôdorysnými rozmermi 

2500×2500 mm a s účinnou výškou 164 mm, ktorú podopiera fragment stenového stĺpa 

s rozmermi prierezu 950×150 mm, čo predstavuje pomer h/d = 6. Pevnosť betónu v tlaku 

vyhodnotená s priemernou hodnotou fcm je uvedená v Tab.2. Stupeň vystuženia bol 

ρ = 1.2 % (Φ16/100 mm). Maximálne zrno kameniva v betonárskej zmesi bolo predpísané 

na dg = 16 mm. Jedna vzorka bola referenčná bez otvoru S0 a v ďalších štyroch vzorkách sa 

nachádzali dva symetricky umiestnené otvory s rozmermi 240 mm×150 mm. (Obr. 3) 

Obr. 3 II. séria vzoriek 

Experiment prebiehal zaťažovaním zhora na dol pomocou 4 hydraulických lisov. Zaťaženie 

sa vnášalo pomocou oceľových kalót, slúžiacich ako kĺbová podpera, do dosky rovnomerne 

v 8 bodoch. Samotná doska bola pri tom podopretá fragmentom obdĺžnikového stĺpa, ktorý 

bol uložený na dvojicu oceľových nosníkov. Sila v jednotlivých zaťažovacích krokoch bola 

zaznamenávaná pomocou 4 silomerov.  

 
Tab. 2 Výsledky II. série experimentov 

Označenie Otvor Poloha otvoru 
Podpera h d ρ fc Vexp 

[mm] [mm] [mm] [%] [MPa] [kN] 

S0 - - 

950 x 150 200 164 1.22 

29.83 808 

S1 2 líce kratšej strany stĺpa 30.36 856 

S2 2 líce kratšej strany stĺpa 28.43 781 

S3 2 líce dlhšej strany stĺpa 30.36 831 
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3 Opis výpočtového modelu  

V práci je porovnávaná experimentálne získaná odolnosť so šmykovou odolnosťou proti 

pretlačeniu bezprievlakových dosiek bez šmykovej výstuže s pripravovanou 2. generáciou 

Eurokódu (prEC2). Model bol prezentovaný v podkladových materiáloch v roku 2021 [2]. 

Základné princípy, podobne ako pri MC 2010, vychádzajú z teórie kritickej šmykovej trhliny 

(CSCT) [10]. Šmykovú odolnosť podľa prEC2 sa stanovuje podľa vzťahu (1). Prítomnosť 

otvorov vo vzdialenosti ≤ 5dv od kontrolného obvodu sa zohľadnila podľa navrhovanej 

metódy redukcie dĺžky kontrolného obvodu. Pri redukcii sa považuje za neúčinnú oblasť 

ohraničená dvoma dotyčnicami k okraju otvoru vychádzajúcimi z ťažiska zaťaženej 

podpernej oblasti, viď. Obr. 4. Zaťažovaná podperná oblasť sa uvažuje do vzdialenosti max. 

1.5dv od okraja stĺpa a zvyšná časť kontrolného obvodu sa redukuje, viď Obr.4. 

 

VRd,c= 
0.60

γ
V

 kpb (100 ρ
l
 f

ck

ddg

√(αp 8⁄ )dv

)

1/3

b0.5dv

 

 (1) 

1 ≤ kpb = 3.6√1-
b0

b0.5
 ≤ 2.5 (2) 

 

Kde je: 

ap  vzdialenosť od osi stĺpa po miesto nulového radiálneho  momentu, 

b0  dĺžka základného kontrolného obvodu na líci stĺpa,  

b0.5  dĺžka základného kontrolného obvodu vo vzdialenosti 0.5dv od líca stĺpa (Obr. 4), 

dv účinná výška, priemer účinných výšok v dvoch, kolmých na seba, smeroch dx a dy, 

ddg parameter drsnosti kritickej šmykovej trhliny, zohľadňuje triedu betónu a veľkosť 

kameniva, 

fck charakteristická valcová pevnosť betónu v tlaku, 

kpb  súčiniteľ, ktorý reprezentuje šmykový gradient, 

V  parciálny súčiniteľ spoľahlivosti pre šmyk a pretlačenie dosiek bez šmykovej výstuže, 

(v rámci vyhodnotenia bol použitý V = 1,0), 

        stupeň vystuženia, ρ
l
 = (ρ

l,x
ρ

ly
)0.5.  

Obr. 4 Redukcia dĺžky základného kontrolného obvodu v dôsledku stenového stĺpa a otvorov 

podľa prEC2 
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4 Vyhodnotenie  

Na vyhodnotenie boli použité experimentálne namerané odolnosti v pretlačení získané 

z výsledkov experimentálnych skúšok Vexp a vypočítané odolnosti v pretlačení lokálne 

podopretých dosiek bez šmykovej výstuže VprEC2 na základe vzťahov pre prEC2 uvedených 

v kap. 3 s uvažovaním V =1.0. Za základný ukazovateľ bezpečnosti bol zvolený pomer 

Vexp/VprEC2. Model prEC2 môžeme považovať za bezpečný, ak pomer Vexp /VprEC2 bude mať 

hodnotu ≥ 1.0. Výsledky porovnania sú uvedené v Tab. 3. Na Obr. 5 je vykreslený graf, 

kde na zvislej osi je pomer Vexp /VprEC2, na vodorovnej osi sú analyzované dosky s rôznym 

usporiadaním otvorov. Čiarkovaná čiara predstavuje hodnotu pomeru Vexp /VprEC2 = 1.0.  

Tab. 3  Výsledky hodnôt z experimentov VRc,exp a hodnôt šmykovej odolnosti VprEC2  

Séria Označenie Otvor 
Podpera Vexp VprEC2 Vexp

VprEC2

 
[mm] [kN] [kN] 

I. 

S0-1  

200 × 200 

1051 936 1.12 

S0-2  950 874 1.09 

S1-1  831 474 1.75 

S1-2  751 433 1.74 

S2-1  777 693 1.12 

S2-2  801 715 1.12 

S3-1  751 752 1.00 

S3-1  739 751 0.98 

II. 

S0 
 

950 × 150 

808 674 1.20 

S1  856 469 1.83 

S2  781 407 1.92 

S3  831 674 1.23 

 

 

Na základe výsledkov experimentov I. série vzoriek s podperou prierezu štvorca je vidieť 

pomerne dobrú zhodu s modelom prEC2. Výnimkou sú vzorky s označením S1-1I. a S1-2I., 

kde otvory ležali priamo na líci podpery s pomerom Vexp /VprEC2 rovným 1.75 a 1.74. So 

vzďaľujúcou sa polohou otvorov od líca podpery sa pomer Vexp /VprEC2 postupne približuje 

hodnote 1.0. Ak sú otvory vo vzdialenosti d od líca stĺpa (vzorky S2-1I. a S2-2I.) pomer 

Vexp/VprEC2 = 1.12 pre obe dosky. Najpresnejšiu zhodu s experimentom dosahuje model 

prEC2 pri vzorkách (vzorky S3-1I. a S3-2I.) s otvormi umiestenými vo vzdialenosti 2d od 

líca podpery s pomerom Vexp/VprEC2 = 1.00 resp. 0.98. Podobne dobrú zhodu má aj plná doska 

bez otvorov, kde pomer Vexp/VprEC2 z I. série pre vzorku S0-1I. sa rovná 1.12 a 1.09 pre vzorku 

S0-2I.. Pri II. sérii, kde podperu tvoril výrazne obdĺžnikový stĺp, sa pri plnej doske 

s označením S0II. dostávame na hodnotu Vexp/VprEC2 = 1.20. Ak sa pozrieme na výsledky 

vzoriek, kde otvory ležia na líci stĺpa podobne, ako pri vzorkách S1-1I. a S1-2I., javí sa 

výpočet odolnosti v pretlačení pomocou prEC2 ako veľmi konzervatívny, kde pomer 

Vexp/VprEC2 sa rovná 1.83 pre S1II. a 1.92 pre S2II.. Výnimku tvorí vzorka označená ako S3II., 

kde sa otvory nachádzali v strede dlhšej strany stĺpa (Obr. 3). Hodnota pomeru Vexp/VprEC2 

sa pri tejto doske rovná 1.23, čo je porovnateľné s plnou doskou. Vyplýva to zo spôsobu 

redukcie dĺžky kontrolného obvodu stĺpa v dôsledku stenovej podpery, nakoľko otvory sú 

umiestnené celou svojou plochou v tejto redukovanej oblasti. (Obr. 5) 
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Obr. 5 Závislosť  medzi Vexp /VprEC2 pre I. a II. sériu vzoriek 

5 Záver 

Práca sa zaoberá spoľahlivosťou pripravovaného modelu 2. generácie Eurokódu 2 (prEC2) 

na výpočet odolnosti v pretlačení lokálne podopretých dosiek oslabených dvoma symetricky 

umiestnenými otvormi. Riešené boli vzorky fragmentov dosiek podopretých štvorcovým 

stĺpom (I. séria vzoriek) a stenovým stĺpom (II. séria vzoriek). Bezpečnosť modelu sa 

skúmala pomocou pomeru Vexp/VprEC2 s použitím normovej metódy redukcie dĺžky 

kontrolného obvodu pre zohľadnenie prítomnosti otvorov. Na základe výsledkov 

parametrickej štúdie možno vyvodiť nasledujúce závery: 

• Navrhovaný nový výpočtový model prEC2 preukazuje dobré výsledky s riešenými 

experimentmi pri doskách bez otvorov. Rovnako dobré výsledky model preukazuje, ak 

sa otvory nachádzajú min. vo vzdialenosti d od líca podpery, alebo ak sa otvory 

nachádzajú v redukovanej oblasti kontrolného obvodu v dôsledku stenovej podpery. 

• Najviac konzervatívny sa javí model prEC2 pri polohe otvorov na líci stĺpa štvorcového 

pôdorysu alebo na líci kratšej strany výrazne obdĺžnikového stĺpa. V tomto prípade by 

bola vhodná optimalizácia redukcie základného kontrolného obvodu v dôsledku 

prítomnosti otvorov napr. uvažovaním nie radiálnych, ale rovnobežných čiar s okrajmi 

otvorov pri redukcií dĺžky kontrolného obvodu.  

• Vyhodnotenie pomeru Vexp/VprEC2 preukázalo bezpečnosť modelu prEC2, nakoľko iba 

pri vzorke S3-2I. bol pomer Vexp/VprEC2 < 1.00 s minimálnym rozdielom 2%. Na druhú 

stranu, na potvrdenie tohto záveru je nutné porovnanie väčšieho súboru výsledkov 

dosiahnutých z experimentov na vzorkách s rozdielnou polohou otvorov, nesymetrickou 

polohou otvorov a pre rôzny tvar geometrie prierezu podpery.  
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Abstrakt 

V celém světě je dnes uznávána ekonomická nutnost vrátit zpět do výrobního procesu 

milióny tun již dříve použitých materiálů. To platí i pro stavební výrobu, kde lze opakovaně 

použít stavební materiály. Použití těchto materiálů je důležitým nástrojem pro zachování 

udržitelného rozvoje a dosažení určitého kompromisu mezi ekonomickým pokrokem a 

zachováním životního prostředí. Významný posun je zaznamenáván ve využití recyklátů u 

pozemních komunikací. Tam je optimálním řešením využití „starého povrchu“ pro vytvoření 

nového – a to je výhodné jak u komunikací s povrchem z živičného materiálu, tak s 

betonovým povrchem. Otázka znovuzpracování a použití materiálu v případě betonového 

recyklátu je sice podpořena snahou využít 100 % recyklovaného materiálu, ale v řadě 

případů lze využít pouze určitou část, v závislosti na typu zpracování. Zbylý objem 

vybouraného materiálu se využívá pro zpevnění podloží komunikací, nebo pro obslužné 

komunikace. Betonový recyklát je vhodný jako levná alternativa ke štěrku na méně 

zatížených stavbách a místech, nebo jako náhrada za makadam nebo lomový kámen. Je 

snaha použít betonový recyklát i při výrobě betonu, tyto postupy jsou neustále vylepšovány 

a zkoumány v laboratořích. Podíl drceného betonu však ovlivňuje konzistenci betonové 

směsi a pro zachování její potřebné konzistence je nutné zvýšit dávku záměsové vody, čímž 

dochází ke snížení pevnosti betonu. Využití recyklátu musí být pro každý případ posuzováno 

dle frakce a s dopadem do hodnot únosnosti, nasákavosti a namrzavosti. Ekonomické 

posouzení musí být řešeno i s důrazem na dopravní náročnost a dopady do životního 

prostředí, vč. těžby přírodních materiálů pro ponechání dalším generacím. Příspěvek 

navrhuje možnosti rozhodovacího modelu, který by investorovi, projektantovi a dodavateli 

umožnil vyhodnotit použitelnost recyklovaného materiálu, včetně zohlednění rizik.  
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1 Udržitelná výstavba z pohledu využití recyklátu komunikací s 

betonovým povrchem 

Udržitelná výstavba – toto téma je trvale aktuální a z pohledu stavebnictví je nezbytné 

vycházet z řady základních předpokladů. Obecně je známé, že projektanti se při navrhování 

staveb musí řídit zásadami udržitelného rozvoje.  K tomu účelu navrhují projektová řešení 

snižující náklady na pořízení staveb, zohledňují budoucí údržbu, dopady do ekologie, 

budoucí aspekty likvidace, volí tedy taková řešení, která nemají negativní dopad na životní 

prostředí.  

Příspěvek je věnován otázkám udržitelné výstavby a navrhování staveb s podtextem 

používání betonu včetně recyklování. Zaměření vychází ze skutečnosti, že stavebnictví je 

jedním z klíčových odvětví hospodářství a že spotřebovává velkou část energetických 

zdrojů. Dalším aspektem je skutečnost, že těžba zdrojů a výroba materiálů pro betonové 

směsi má poměrně složitou technologii, kdy je nezbytné respektovat pravidla udržitelného 

rozvoje. Zejména v případě kameniva je třeba optimalizovat využívání přírodních zdrojů 

včetně zmíněných dopadů do životního prostředí. 

V tomto článku je orientace zaměřena na využití recyklátů u pozemních komunikací. U 

těchto je optimální, pokud je při jejich výstavbě možné použití „starého povrchu“ pro 

vytvoření nového, anebo využití recyklátu z jiných akcí pro výstavbu komunikace nové.  

V případě betonového recyklátu je znovuzpracování a použití materiálu podpořeno 

snahou využít 100 % recyklovaného materiálu. V řadě případů lze využít pouze určitou část, 

což závisí na řadě faktorů, především však na typu zpracování. Obecně se vybouraný 

materiál využívá pro zpevnění podloží komunikací, nebo pro zřízení obslužných 

komunikací. Betonový recyklát je vhodný i jako levná alternativa ke štěrku na méně 

zatížených stavbách a místech, nebo jako náhrada za makadam nebo lomový kámen. 

Při používání vybouraného betonu při výrobě betonu jsou postupy neustále vylepšovány 

a zkoumány v laboratořích. Podíl drceného betonu však ovlivňuje konzistenci betonové 

směsi. Bývá nutné zvýšit dávku záměsové vody, čímž dochází ke snížení pevnosti betonu. 

Využití recyklátu musí být pro každý případ posuzováno dle frakce a s dopadem do hodnot 

únosnosti, nasákavosti a namrzavosti. Ekonomické posouzení musí být řešeno i s důrazem 

na dopravní náročnost a dopady do životního prostředí, vč. těžby přírodních materiálů pro 

ponechání dalším generacím. Pro vhodné využití recyklátu z vozovky s betonovým 

povrchem je potřeba provést optimalizační kroky s aplikací rozhodovacích metod. 

Rozhodovací model, který by investorovi, projektantovi a dodavateli umožnil vyhodnotit 

použitelnost recyklovaného materiálu, včetně zohlednění rizik je první důležitý krok. [1] 

2 Rozhodovací model - recyklační procesy 

Jak již bylo uvedeno, recyklační procesy jsou v rámci udržitelné výstavby nezbytné a 

environmentální politika je ve prospěch ochrany životního prostředí. Toto musí reagovat na 

řadu hledisek: 

• efektivnější využívání primárních surovin, 
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• zamezení nelegálnímu nakládání s odpady, 

• minimalizace spotřeby energie během životního cyklu stavby, 

• snižování environmentální zátěže výrobních technologií,  

• optimalizace výroby a spotřeby (cementu, betonu…), 

• optimální volba typu konstrukce, 

• zvýšení míry a rozvoj recyklovatelných materiálů, 

• zvyšování životnosti a trvanlivosti konstrukcí. 

 

Mezi klíčové prvky rozhodovacího postupu využití recyklátů patří vlastnosti a možnosti 

recyklace. Odpady mají různé vlastnosti a i recyklace je rozdílná.  

Zaměření článku je na možnosti recyklace stavebního odpadu, kdy lze hovořit o: 

• přímém opětovném použití na staveništi, 

• zpětném zavedení do průmyslové výroby,  

• zpracování a výrobě nového stavebního materiálu s využitím recyklátu. 

 

V souladu s trvale udržitelným rozvojem musí navrhování a realizace staveb probíhat ve 

všech etapách i se zahrnutím hlediska budoucí recyklace – jedná se o integrovaný přístup k 

návrhu konstrukce. 

Z důvodu komplexnosti lze ještě uvést, co je recyklace, kdy se o ní hovoří? Recyklace 

je způsob využití odpadů, kdy je recyklát - odpad znovu zpracován na výrobky nebo 

materiály pro původní nebo jiné účely jejich použití. Vlastní pojem recyklace – recycling, 

nebo-li recirkulace, je tedy definován jako možnost vrácení zpět do procesu - znovuvyužití, 

znovuuvedení do cyklu. 

Pro naplnění pojmu musí být nad rámec již uvedených aspektů respektovány ještě řady 

dalších – shrnout je lze do přehledu následujících kritérií: technologická, organizační, 

technická, ekonomická, ekologická, legislativní, materiálová, sociálně-kulturní (sociálně 

společenská). 

Např. ekologický přínos využití recyklátu je v těchto oblastech: v oblasti ochrany 

životního prostředí, v redukci skleníkových plynů, ve snížení znečištění ovzduší, ve 

výrazném omezení skládek, kam by se jinak stavební odpad odvezl a uložil, v důležitém 

hledisku, kterým je uchování přírodních zdrojů pro další generace (lomy, ropa…) [2].  

3 Limitující faktory použití recyklátů 

Množství recyklovatelných materiálů souvisí s délkou silniční sítě, s jejím rozsahem, typy 

povrchů ale i s výší finančních zdrojů určených pro výstavbu a rekonstrukci komunikací. Je 

třeba si uvědomit, že výstavba probíhá ve většině případů z veřejných zdrojů. Pro výstavbu 

nové komunikace bývá často používán výhradně nový materiál, ale během životního cyklu 

dochází k cyklům procesů spojených s výstavbou a následnou recyklací. 

Během těchto cyklů je důležitým faktorem i zahrnutí rizik. Jedná se zejména o rizika při 

výrobě recyklátů a obecná negativa – jako prach, hluk, doprava, obsah škodlivých látek aj. 

Použitím recyklovaného materiálu povrchů komunikací probíhá proces recyklace v těchto 

krocích: 

• likvidace stavebního objektu nebo jeho části, 

• příprava stavebního materiálu pro drcení, 

• předtřídění a následný přímý proces recyklace – drcení a mletí a třídění na frakce 

(mechanické rozpojování drtiči)  
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• skladování recyklátu, 

• zjišťování jeho fyzikálně-mechanických vlastností. 

4 Ekonomické důvody 

Ekonomické důvody využití recyklátu jsou závislé na smluvních vztazích s investorem. 

Investoři často mají pochyby o kvalitě nově směsi, která bude obsahovat recyklovaný 

materiál a z toho důvodu stanoví smluvními podmínkami takové požadavky, které často 

vylučují možnost využití recyklovaného materiálu. 

V případě rekonstrukce silnic záleží na požadavku investora a na ekonomickém 

posouzení. Stanovení ceny za měrnou jednotku nelze exaktně určit. Náklady závisí na 

tloušťce povrchu, jeho materiálu, pevnosti nebo i na vzdálenosti zakázky od místa spotřeby. 

Důležitou roli hrají zejména náklady na dopravu.  

Rozhodnutí souvisí s vyhodnocením kladů a záporů a to jak ze strany investora, tak 

zhotovitele. Pro zhotovitele staveb je potřeba zvážit následující PRO a PROTI při využití 

recyklovaného materiálu, kdy: 

PRO:    + využití materiálu, který by jinak musel být uložen na skládku, 

    + šetrné řešení k životnímu prostředí, 

    + úspora nákladů za přepravu, za skládkovné. 

PROTI: - vyšší spotřeba cementu, 

    - potřeba dokupovat opravdu velmi kvalitní nový materiál schválený investorem. 

Technologie vybourání je jednou z nejužívanějších technologií u betonových vozovek, která 

se používá pro porušení a odstranění stávajícího krytu komunikace. Při bourání dochází k 

vyšší hlučnosti, opotřebení nožů a prašnosti. 

Stanovení cen za vybourání 

Stanovení ceny za měrnou jednotku (m2, m3) nelze 100% exaktně určit. Náklady velmi závisí 

na tloušťce povrchu, jeho materiálu, pevnosti nebo i na vzdálenosti zakázky. Obecně se ceny 

stanovují spíše porovnáním s konkurencí nebo na základě zkušeností z přechozích akcí. 

Nákladovou metodu by šlo použít ve zjednodušené formě, kdy by se stanovily na základě 

předchozích zkušeností nejčastější vzorky prací dle typu materiálu. Pro vzorky by se uvedly 

průměrné náklady na měrnou jednotku a podle toho i cena, která by se následně aplikovala 

na veškeré tloušťky příslušných prací dle materiálu povrchu. V této metodě by bylo důležité 

pro práce u dílčích měrných jednotek určit: 

• spotřebu pohonných hmot,  

• náklady na zaměstnance,  

• náklady na odpisy,  

• nájmy prostorů, ploch, 

• určit režijní náklady,  

• náklady na vodu,  

• nebo náklady na opotřebení z důvodu různé tvrdosti povrchu, 

• náklady na dopravu,  

• ale i náklady na zametení vozovky aj.  
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Využití recyklátu 

Výhody spojené s využitím recyklovaného materiálu jako kameniva při opětovném využití 

ve všech vrstvách vozovek pozemních komunikací jsou v řadě případů prokázány. 

Využívání této druhotné suroviny v maximální možné míře přispěje ke zlepšení životního 

prostředí, ať uchováním našich přírodních zdrojů pro další generace (lomy, ropa…), tak 

omezením dopravy stavebních materiálů a z toho plynoucích exhalací, prachu. 

V běžné praxi bourací proces probíhá v krocích. Generální dodavatel díla si objedná 

společnost, co se zabývá touto činností. Vlastníkem recyklátu bývá většinou generální 

dodavatel nebo investor. Pokud je vlastníkem generální dodavatel, využije ho dle svého 

uvážení - buď při tvorbě nového povrchu silnice, na pro jiný stavební účel nebo recyklovaný 

materiál prodá. [3] [4]  

Předrcený a přetříděný materiál má v silničním stavitelství uplatnění v mnoha směrech. 

Mezi hlavní využití patří jako kamenivo do nestmelených vrstev, jako kamenivo do vrstev 

stmelených hydraulickými pojivy, dále je možné použití, v určitém poměru s násypovým 

materiálem, použití do zemních těles pozemních komunikací. [5]  

Při využití recyklovaného materiálu jako součásti zemního tělesa, by se mohlo na první 

pohled zdát, že dochází k plýtvání kvalitního materiálu, který by se dal využít mnohem lépe. 

Na druhou stranu je v současnosti prováděno tolik rekonstrukcí krytů, že dochází ke vzniku 

velkého množství tohoto vybouraného materiálu, který by se při dnešních podmínkách 

využití zpracovával po velice dlouhou dobu.  

Taktéž pro stavbu vysokých násypů je zapotřebí větší množství místního nebo 

nakupovaného materiálu, který nemusí být vždy dostupný nebo ekonomicky výhodný. 

Využitím recyklovaného materiálu se dá docílit snížení nákladů. Právě využití stavebního 

recyklátu při stabilizaci zemin umožní snížení množství přidávaného hydraulického pojiva. 

Výhodou při posuzování vhodnosti recyklovaného materiálu do násypu zemního tělesa je to, 

že není zapotřebí splňovat parametry pro kamenivo, ale jen pro zeminy podle ČSN 73 6133 

a tuto normu většina recyklátů splňuje. Použití recyklovaného materiálu v zemních tělesech 

pozemních komunikací a nestmelených vrstvách je tedy jednoznačně možné a současně 

výhodné zejména po stránce úspory přírodních materiálů. [6] [7] 

5 Závěr 

Součástí environmentální politiky v rámci udržitelné výstavby jsou recyklační procesy 

nezbytné. Pro zvýšení objemů recyklovaných materiálů při výstavbě a provádění oprav 

komunikací je potřebná osvěta objednatelů stavby. Zda bude nebo nebude recyklovaný 

materiál na konkrétní stavbě využíván, záleží především na investorech – objednatelích 

staveb. Objednatelé zatím větší využití recyklovaného materiálu nepodporují. Vzhledem k 

objemu stavebních zakázek se použitím recyklátů docílí nemalé finanční úspory. Současně 

je nutné, aby i stavební firmy používání těchto materiálů více využívaly. 

Obecně je cílem nahrazení části přírodního kameniva materiálem již dříve použitým. 

Proto je zkoumání receptur výroby směsí v laboratořích aktuální. V současnosti je potřeba 

vytvořit i legislativní podmínky pro zvýšení maximálního možného užiti recyklovaného 

materiálu. Využívání recyklátů ve stavebnictví má smysl a je všeobecně výhodné. 

Významně přispívá k tomu, aby v budoucnosti nenastala situace, že nebude z čeho stavět, 

že nebude dostatek přírodního kamene. 
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Mimo použití recyklovaného materiálu v komunikacích je jeho použití výhodné i v zemních 

tělesech pozemních komunikací a nestmelených vrstvách. I při tomto využití dochází k 

úsporám přírodních materiálů, snížení nákladů na dopravu aj.  

Důležitá je vzájemná komunikace mezi odborníky a to především na konferencích. 

Pozitivní je, že se přednášející zaměřují na praktické zkušenosti s realizací a provozováním 

betonových vozovek a předávají si tak informace o dalším vývoji. Cílem je zvýšení 

životnosti cementobetonových krytů při dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí 

a bezpečnostních předpisů. Klíčově je třeba řešit životnost betonových vozovek, budoucnost 

betonových vozovek a diagnostiku, opravy, údržbu, nové technologie a materiály. 

Betonové vozovky díky své vysoké odolnosti potřebují pouze minimální údržbu a oproti 

čistě asfaltovým vozovkám mají až dvojnásobnou životnost. Jejich volbou tak lze snížit 

náklady na opravy a zároveň minimalizovat počet uzavírek silničního provozu. Moderní 

technologie válcovaného betonu (Roller compacted concrete – RCC) navíc umožňuje 

obnovit plný provoz už po dvou dnech.  

Volba konstrukčního řešení vozovky je klíčovým rozhodnutím nejen pro budoucí 

uživatele pozemních komunikací, ale také jejich správce. Přitom nároky na kvalitu a rychlost 

provedení vozovek se stále zvyšují. Důvodem je i neustále rostoucí intenzita silniční dopravy 

v ČR. Betonové vozovky mají oproti čistě asfaltovým vozovkám až dvojnásobnou životnost 

bez nutnosti oprav a nižší provozní náklady na údržbu a rekonstrukce během celého 

životního cyklu.  

6 Poděkování 

Teoretické podklady pro prezentované výsledky byly získány za finanční podpory 

z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím MPO ČR v rámci projektu FI-IM5/128 

„Progresivní konstrukce z vysokohodnotného betonu“. 
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Abstrakt 

Oxid uhličitý CO2 je jednou z látek, která se významně podílí na nepříznivé změně klimatu 

naší planety. Proto se v poslední době upírá stále větší pozornost k jeho emisím, které se 

uvolňují do ovzduší v důsledku stavební činnosti. Množství oxidu uhličitého, který se do 

ovzduší uvolní při výstavbě železobetonové konstrukce, lze ovlivnit vhodným návrhem 

konstrukce a volbou materiálu. Při návrhu je třeba zohlednit také cenu konstrukce a hledat 

takovou konstrukční variantu, která bude co nejvýhodnější z obou těchto hledisek. Tato 

práce analyzuje různé přístupy k optimalizaci konstrukce založené na vyjádření obou kritérií 

pomocí jedné hodnoty, což umožňuje jednoznačný výběr nejvhodnější konstrukční varianty.  

Klíčová slova: beton, emise CO2, optimalizace konstrukce, environmentální dopady  

 

1 Úvod 

V posledních letech je často diskutována otázka dopadů výstavby na životní prostředí a 

omezení nežádoucích vlivů se stává stále důležitějším kritériem pro návrh konstrukce. 

Jedním z nejvýznamnějších environmentálních problémů současnosti je globální oteplování. 

Tento klimatický vývoj může vést ke změně směrů hlavních oceánských proudů, což způsobí 

tání ledovců, zvýšení hladiny oceánů a zaplavování území. Dlouhodobá změna klimatu dále 

pravděpodobně povede k rozšiřování pouští a nedostatku pitné vody v některých oblastech. 

Mnoho oblastí na Zemi, často hustě osídlených, se tak stane neobyvatelnými a bude docházet 

k migraci lidí prchajících z těchto oblastí. Dalším důsledkem těchto změn jsou také častější 

náhlé změny počasí a jeho extrémní projevy. Proto se v poslední době upírá stále větší 

pozornost k emisím skleníkových plynů, které vznikají v rámci stavební činnosti. Nejvíce je 

sledována právě produkce oxidu uhličitého. Jedná se totiž o významný skleníkový plyn a 

zároveň jsou poměrně dobře dostupné údaje o jeho emisích. Množství oxidu uhličitého, který 

se do ovzduší uvolní při výstavbě železobetonové konstrukce, lze ovlivnit vhodným 

návrhem konstrukce a volbou materiálu. Při návrhu je však zpravidla nutné přihlížet i 
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k ekonomické stránce a hledat takovou konstrukční variantu, která bude únosná z obou 

těchto hledisek.  

Hodnocením a optimalizací konstrukcí z hlediska environmentálních dopadů a ceny se 

již zabývaly některé studie. V některých případech se jedná o hodnocení a optimalizaci 

složení betonu, tím se zabývají například studie [2] nebo [3]. Výběr nejvhodnějšího složení 

betonu může být základem pro další optimalizační proces, kterým je optimalizace celé 

konstrukce. Vlastnosti betonu se totiž uplatní až v rámci celé konstrukce. Větší pevnost 

betonu umožní redukci rozměrů nosných prvků a teprve při návrhu konstrukce z 

betonu různých charakteristik je možno porovnat, které složení betonu je nejvýhodnější. 

Proto má optimalizace složení betonu smysl pouze pro dané mechanické vlastnosti.  

Další studie se zabývají optimalizací a porovnáváním celých železobetonových 

konstrukcí nebo nosných železobetonových prvků (například studie [1], [4] a [5]). Pro 

optimalizaci volí různé metody, například genetické algoritmy, které spočívají v tvorbě 

většího množství náhodných řešení (tzv. počáteční populace), pro která jsou spočteny 

hodnoty sledovaných vlastností a na základě tohoto kroku jsou potom vytvořena řešení další 

generace, která využívají výhody generace předchozí. Tento postup se opakuje až do 

dosažení maximálního počtu generací, který je stanoven na začátku optimalizačního 

procesu. S genetickými algoritmy pracuje například studie [5], která se zabývá optimalizací 

jednoduchých železobetonových prvků (deska, sloup, stěna). Další studie používají obvykle 

modifikace této metody. 

2 Možné způsoby optimalizace 

Pro výběr nejlepšího konstrukčního řešení z ekonomického i environmentálního hlediska je 

žádoucí, aby obě tato hlediska byla vyjádřena jednou hodnotou. To potom umožní 

jednoznačný výběr nejvhodnější varianty řešení. Pro stanovení této hodnoty je možné zvolit 

různé přístupy. Níže jsou popsány dva z nich, které se v současné době jeví jako nejsnáze 

aplikovatelné. 

2.1  Pomocí normování a váženého průměru 

Nejjednodušším postupem je znormování obou hledisek a následný výpočet váženého 

průměru.  Ceny jednotlivých konstrukčních variant se převedou do normovaného tvaru podle 

následujícího vztahu: 

Pnorm,j = (Pj – Pmin) / (Pmax – Pmin)     (1) 

kde Pnorm,j [-] je normovaná cena j-té konstrukční varianty, Pj [Kč] je nenormovaná cena j-

té konstrukční varianty, Pmin [Kč] je cena nejlevnější konstrukční varianty z uvažovaných 

a Pmax, [Kč] je cena nejdražší konstrukční varianty z uvažovaných. Nejdražší variantě tedy 

přísluší hodnota 1 a nejlevnější variantě 0. Stejným způsobem se normuje produkce oxidu 

uhličitého: 

ECO2,suma,norm,j  = (ECO2,suma,j  – ECO2,suma,min ) / (ECO2,suma,max   – ECO2,suma,min) (2) 

kde ECO2,suma,norm,j [-] je celkové normované množství emisí CO2 vyprodukovaných 

v souvislosti s realizací j-té konstrukční varianty, ECO2,suma,j [t] je celkové nenormované 

množství emisí CO2 vyprodukovaných v souvislosti s realizací j-té konstrukční varianty,   
ECO2,suma,min [t] je nejmenší celková produkce CO2 v rámci porovnávaných konstrukčních 
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variant a ECO2,suma,max [t] je největší celková produkce CO2 v rámci porovnávaných 

konstrukčních variant. 

Následně se obě hlediska (cena konstrukce a produkce CO2 v souvislosti s realizací) 

vyjádří jednou hodnotou pomocí váženého průměru:  

Asuma,j = (ECO2,suma,norm,j  * VCO2 + Pnorm,j * Vcena) / (VCO2 + Vcena)               (3) 

kde Asuma,j [-] je celkové hodnocení j-té konstrukční varianty, ECO2,suma,norm,j  [-] je celková 

normovaná produkce CO2 v rámci realizace j-té konstrukční varianty, Pnorm,j [-] je 

normovaná cena j-té konstrukční varianty, VCO2[-] je zvolená váha pro produkci oxidu 

uhličitého při realizaci konstrukce a Vcena [-] je zvolená váha ceny. Váhy ceny 

a environmentálního dopadu je opět třeba volit rozumně, neměly by se vzájemně příliš lišit, 

aby jedno hledisko zcela nepřevážilo druhé. Nejvýhodnější z hlediska ceny 

a environmentálního dopadu je ta konstrukční varianta, která dosáhne nejnižší hodnoty 

Asuma. 

2.2 Pomocí přepočtu na ceny emisních povolenek 

Velmi názorný je přístup, kdy se k celkové ceně konstrukce připočte částka, která by musela 

být zaplacena za vyprodukování emisí nežádoucích látek do ovzduší. Environmentálně 

šetrnější konstrukční varianta, jejíž realizace by byla v porovnání s jinou variantou poněkud 

dražší, tak může po zohlednění ceny za vyprodukované emise vyjít výhodněji. Celková cena 

konstrukce včetně potenciálního poplatku za uvolněné emise oxidu uhličitého se stanoví 

podle následujícího vztahu: 

Asuma,j = Pkonst,j + ECO2,suma,j  * PCO2     (4) 

kde Asuma,j [Kč] je celkové hodnocení j-té konstrukční varianty, Pkonst,j [Kč] je cena za 

realizaci j-té konstrukční varianty (cena surovin, jejich dopravy na místo zpracování, výroby 

materiálů, dopravy na místo stavby a samotné výstavby), ECO2,suma,j [t] je celkové množství 

emisí CO2 vyprodukovaných v souvislosti s realizací j-té konstrukční varianty 

a PCO2 [Kč/t CO2]  je aktuální cena emisních povolenek. 

3 Vliv zvoleného přístupu k vyhodnocení na výsledek 

Pro analýzu byla zvolena velmi jednoduchá konstrukce, jednosměrně pnutá železobetonová 

deska o rozponu 4 m, zatížená užitným zatížením 2 kN/m2 a ostatním stálým zatížením 

(podlahou) také 2 kN/m2. Pro optimalizaci bylo v rámci této analýzy navrženo 

10 konstrukčních variant z 5 různých pevnostních tříd betonu. Pro každou pevnostní třídu 

byla navržena jedna varianta s větší tloušťkou desky a menší plochou oceli a jedna varianta 

s menší tloušťkou desky a větší plochou oceli. Parametry navržených variant včetně složení 

použitého betonu uvádí Tab. 1. Všechny varianty byly posouzeny z hlediska únosnosti 

v ohybu a z hlediska průhybu dle ČSN EN 1992. Pro všechny navržené varianty bylo 

spočteno množství oxidu uhličitého CO2, které vznikne při výrobě 1 m2 konstrukce. 

Spočtena byla také cena konstrukce, výpočet byl založen na orientačních cenách stavebních 

materiálů a procesů v červnu 2021. Výsledky těchto výpočtů shrnuje Tab. 2. 
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Tab. 1 Parametry navržených konstrukčních variant 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 

Beton C 20/25 C 30/37 C 35/45 C 50/60 C60/75 C 90/105 

Tloušťka desky 250 190 230 170 220 160 200 140 180 140 170 120 

Profil výztuže 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 

Rozteč výztuže 160 110 150 110 150 120 130 100 130 100 130 100 

Složení betonu   

Cement 290 315 335 450 465 500 

Kamenivo jemné 840 820 860 860 850 860 

Kamenivo střední 580 590 290 250 210 200 

Kamenivo hrubé 290 295 780 700 740 700 

Voda 185 183 135 165 155 160 

Plastifikátor 2,9 3,1 3,7 4,5 4,6 4,8 

Mikrosilika 0 0 14 0 0 0 

Tab. 2 Kritéria pro optimalizaci  

Kritérium  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 

Množství 

emisí CO2 
[kg CO2] 63,5 50,8 63,1 49,1 64,2 48,8 75,9 55,9 70,7 57,4 71,3 56,4 

Cena [Kč] 965,1 803,7 925,7 751,6 972,9 763,9 963,1 748,8 888,9 756,3 866,1 776,3 

3.1 Optimalizace pomocí normování a váženého průměru 

Princip výpočtu je popsán výše v odstavci 2.1. Váhy ceny a produkce oxidu uhličitého byly 

voleny 1, obě hlediska byla tedy považována za stejně důležitá. Tab. 3 shrnuje hlavní kroky 

tohoto výpočtu (normovaná produkce CO2, normovaná cena a celkové hodnocení). 

Tab. 3 Hodnocení konstrukčních variant z hlediska produkce CO2 a ceny pomocí normování a 

váženého průměru 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 

Normovaná cena 0,965 0,245 0,789 0,012 1,000 0,068 0,956 0,000 0,625 0,034 0,523 0,123 

Normovaná 

produkce CO2 
0,541 0,075 0,528 0,012 0,569 0,000 1,000 0,262 0,809 0,318 0,830 0,280 

Celkové hodnocení 0,753 0,160 0,659 0,012 0,784 0,034 0,978 0,131 0,717 0,176 0,677 0,201 

 

Cenově nejvýhodnější je varianta V8 a z hlediska produkce emisí CO2 je nejvýhodnější 

varianta V6. Jako celkově nejvýhodnější byla vyhodnocena varianta V4. Celkové hodnocení 

vychází dobře i pro varianty V8 a V6, které byly hodnoceny jako nejlepší v jednom z kritérií. 

Jako celkově druhá nejlepší je vyhodnocena varianta V6 a jako třetí varianta V8.  

3.2 Optimalizace pomocí cen emisních povolenek 

K celkové ceně za 1 m2 konstrukce byla připočtena cena emisních povolenek pro produkci 

oxidu uhličitého, ke které dojde v důsledku výroby této plochy konstrukce. Byla uvažována 

cena emisních povolenek z cca poloviny letošního roku (červenec 2021), která byla cca 

55 euro (cca 1400 Kč). Tab. 4 uvádí cenu konstrukce, cenu emisních povolenek a celkovou 

cenu pro všechny varianty. 
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Tab. 4 Hodnocení konstrukčních variant z hlediska produkce CO2 a ceny pomocí cen emisních 

povolenek 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 

Cena za realizaci 965,2 803,8 925,8 751,6 972,9 764,0 963,1 748,8 889,0 756,4 866,2 776,3 

Cena za emisní 

povolenky  
88,8 71,1 88,3 68,7 89,9 68,3 106,3 78,2 99,0 80,3 99,8 78,9 

Celková cena  1054,0 874,9 1014,1 820,4 1062,8 832,2 1069,4 827,1 988,0 836,7 966,0 855,3 

Po zohlednění cen emisních povolenek vychází celková cena konstrukce nejnižší pro 

variantu V4. Jako celkově druhá nejlepší je vyhodnocena varianta V8 a jako třetí varianta 

V6. Výsledky tedy přibližně odpovídají výsledkům předchozí optimalizační analýzy 

využívající odlišný přístup k výběru nejvhodnější konstrukční varianty. Porovnání obou 

těchto přístupů znázorňují grafy na Obr. 1. 

  

Obr. 1 Porovnání přístupů k optimalizaci z hlediska ceny a produkce emisí CO2  

Z porovnání tohoto a předchozího postupu je vidět, že výsledky ve smyslu pořadí variant, se 

významně neliší v závislosti na zvoleném optimalizačním postupu. Celkově nejlepší 

varianta vychází pro oba postupy stejně. Následné pořadí variant se mírně liší, ale rozdíly 

nejsou nijak významné. 

4 Závěr 

V rámci studie byly porovnány dva způsoby optimalizace konstrukce z hlediska produkce 

emisí CO2 a ceny. Jednou možností optimalizace je výpočet normovaných hodnot obou 

kritérií a následný výpočet váženého průměru. Výhodou tohoto způsobu optimalizace je jeho 

jednoduchost a univerzálnost použití. Nevýhodou je, že výsledná hodnota pro jednotlivé 

konstrukční varianty je abstraktní hodnota, která má pouze relativní význam v souvislosti 

s hodnocením ostatních konstrukčních variant. Druhou možností je přičtení ceny emisních 

povolenek k celkové ceně za realizaci konstrukce. Výsledné hodnocení konstrukčních 

variant je tak v podobě ceny, což je objektivní a snadno uchopitelný ukazatel. Tento postup 

je velmi názorný a jednoduchý na výpočet, lze jej proto doporučit pro podobné optimalizační 

úlohy. Tento přístup by byl teoreticky aplikovatelný i pro hodnocení ostatních 

environmentálních vlivů. Místo cen emisních povolenek, což je uměle vytvořená cena za 

produkci emisí škodlivých látek, by se pracovalo s náklady, které by bylo potřeba vynaložit 

na nápravu škod způsobených v životním prostředí v důsledku výstavby konstrukce. Tyto 

náklady by však bylo velmi obtížné kvantifikovat, proto tento postup zatím není prakticky 

použitelný.  
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Abstrakt 

Výskum zaoberajúci sa pretlačením bezprievlakových dosiek pritiahol pozornosť mnohých 

vedeckých výskumných tímov. Tento článok sa zaoberá nelineárnou aj experimentálnou 

analýzou spojenia medzi doskou a stĺpom v súvislosti s aplikáciou Teórie kritickej 

šmykovej trhliny (CSCT). Model CSCT je mechanický model, kde šmykovú silu 

prenášanú betónom v šmykovej trhline možno určiť zohľadnením drsnosti a otvorenia 

kritickej šmykovej trhliny. Pre aplikáciu CSCT modelu je potrebné odhadnúť odozvu 

zaťaženia na pootočenie dosky. Doskové pootočenia sa vypočítali na základe nameraných 

deformácií bodov za vzniknutou kritickou šmykovou trhlinou. Predmetom tohto výskumu 

bol fragment bezprievlakovej dosky hrubej 0,2 m a podopretej vnútorným stĺpom. Na 

základe výsledkov aplikácie tejto teórie bola vyhodnotená spoľahlivosť súčasne 

používaného návrhového modelu Eurocode 2 a predikcie nového modelu prEN 1992-1-1: 

2021. Cieľom tejto analýzy bolo poukázať na významný rozdiel medzi získanými 

výsledkami, čo poukazuje na dôležitosť experimentálnych testov. 

Kľúčová slová: pretlačenie, šmyková odolnosť, doskové pootočenie, mechanický model, 

CSCT 

 

1 Úvod 

Pretlačenie lokálne podopretých dosiek je stále veľmi aktuálnou a diskutovanou témou v 

oblasti posudzovania nosných konštrukcií budov. Pretlačenie stropných dosiek 

podopretých stĺpom s obdĺžnikovým prierezom, kde predpokladáme nerovnomerné 

rozloženie šmykových síl, bolo skúmané v mnohých vedeckovýskumných tímoch u nás i v 

zahraničí. 

Kolaps bezprievlakových dosiek spôsobený dosiahnutím  šmykovej odolnosti je 

jedným z najnebezpečnejších typov zlyhania kvôli svojmu krehkému charakteru. Prvé 

modely na určenie príčiny tohto javu sa vyvinuli od 60. rokov minulého storočia. 

Vychádzali z rôznych princípov, napríklad z modelov založených na mechanizme zlyhania 
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(Kinnunen a Nylander) [1], z teórie plasticity (Braestrup-Nielsen) [2] alebo z modelov 

založených na ohybovej kapacite (Moe) [3]. 

V súčasnosti existuje mnoho prístupov a modelov vyvinutých na stanovenie šmykovej 

odolnosti bezprievlakových dosiek. Jednou z nich je Teória kritickej šmykovej trhliny 

navrhnutá Muttonim a Schwartzom [4] v roku 1991, ktorá sa neskôr stala aj modelom 

aplikovaným v Model Code 2010 [5]. Rovnako ako model vyvinutý Kinnunenom a 

Nylanderom, aj CSCT dáva do súvislosti šmykovú odolnosť s pootočeniami dosky. 

Muttoni a Schwartz [4] predpokladali, že šírka tejto kritickej šmykovej trhliny je úmerná 

pootočeniu dosky 𝜓 a účinnej výšky dosky 𝑑, ako je znázornené na Obr. 1. 

Predmetom tejto analýzy je fragment bezprievlakovej dosky podopretej obdĺžnikovým 

stĺpom s rozmermi 0,95 m×0,15 m. Šmyková odolnosť dosiek podopretých obdĺžnikovým 

stĺpom je nižšia ako odolnosť dosiek podopretých štvorcovým stĺpom s približne rovnakou 

dĺžkou základného kontrolného obvodu. Tento jav je spôsobený skutočnosťou, že vzťahy 

na výpočet šmykovej odolnosti zahŕňajú empirické faktory, ktoré zohľadňujú iba 

geometriu podpery, ale nezohľadňujú zdeformovaný tvar dosky. 

2 Critical Shear Crack Theory - CSCT 

CSCT zohľadňuje mnoho faktorov pri posúdení šmykovej odolnosti lokálne podopretých 

dosiek, ktoré sa v súčasnosti platnom návrhovom modeli Eurocode 2 (EC2) [6] 

nevyskytujú. Táto teória predpokladá, že šmyková kapacita spojenia doska-stĺp sa znižuje 

v dôsledku zvýšenia rotácie dosky ψ a súvisiaceho otvárania kritickej šmykovej trhliny. 

Predpokladá sa, že množstvo šmykového napätia, ktoré je možné prenášať cez kritickú 

šmykovú trhlinu, závisí od drsnosti trhliny, ktorá sa odhaduje ako funkcia maximálnej 

veľkosti kameniva dg a pevnosti betónu v ťahu. Vzťah medzi šmykovou odolnosťou a 

pootočením dosky za kritickou šmykovou trhlinou je vyjadrený vzťahom (1). 

          VRd,c=kψ

√f
ck

γ
C

b0dv                                                                                                              (1) 

           kψ=
0.75

1+15*
ψ*d

dg+16

                                                                                                             (2) 

kde: 

kψ parameter zohľadňujúci pootočenie dosky vypočítaný podľa (2), 

C  parciálny súčiniteľ spoľahlivosti [-], pre túto analýzu bol použitý C  = 1,0, 

fck charakteristická pevnosť betónu v tlaku [MPa], 

b0  dĺžka základného kontrolného obvodu vo vzdialenosti dv/2 od líca podpery,              

b0 = 2(c1 + c2) + 2 (d/2) [mm], 

dv  účinná výška dosky v šmyku [mm], 

ψ doskové pootočenie [-], 

d  účinná výška dosky, priemerná hodnota účinnej výšky v smere x a v smere y [mm], 

dg  maximálne zrno kameniva [mm]. 

 

Pre použitie CSCT metódy je potrebné stanoviť pootočenie bezprievlakovej dosky za 

kritickou šmykovou trhlinou. Pri vyhodnocovaní výsledkov experimentálnych testov je 

možné rotáciu priamo odmerať alebo ju možno vypočítať na základe nameraných 
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deformácií za predpokladu deformácie dosky v tvare kužeľa okolo líca stĺpa (Obr. 1). Pri 

návrhu konštrukcií je možné závislosť medzi zaťažením a rotáciou odhadnúť pomocou 

nelineárnej analýzy alebo aplikovaním zjednodušených vzťahov pre výpočet. 

Obr. 1 Vznik kritickej šmykovej trhliny a s ňou súvisiace pootočenie dosky 

3 Eurocode 2 – EC2 

Šmyková odolnosť bezprievlakových stropných dosiek je podmienená niekoľkými 

faktormi. Je to najmä zaklínenie zŕn kameniva v šmykovej trhline, tlačený betón pod 

neutrálnou osou a hlavná ohybová výstuž. Tieto fakty sú zohľadnené v empirickom vzorci, 

ktorý stanovuje šmykovú odolnosť dosky podľa EC2. 

          VRd,c=
CRk,c

γ
C

k(100 ρ
l
 f

ck
)

1/3
u

1
d        (3) 

kde: 

CRk,c  empirický faktor [MPa],           

C   súčiniteľ spoľahlivosti, C = 1.5 [-],        

k  súčiniteľ prierezu, k = 1 + (200[mm]/d)0.5 ≤ 2.0 [-],       

ρl  stupeň vystuženia,  = (xy)
0.5 [-],            

fck  charakteristická pevnosť betónu v tlaku [MPa],     

u1  základný kontrolný obvod vo vzdialenosti 2d od líca podpery [mm], 

d  účinná výška [mm]. 

4 prEN 1992-1-1 – prEC2 

Najnovší draft novej prEC2 normy je založený na CSCT modeli, no vzťah pre výpočet 

šmykovej odolnosti sa podobá viac na aktuálne platný EC2 (2004). Viac detailov o tomto 

návrhovom modeli je možné nájsť v CEN TC250/SC2. 

VRd,c=
0.6

γ
V

kpb (100*ρ
l
*f

ck

ddg

dv
)

1/3

𝑏0.5dv       (4) 

 1 ≤ kpb = 3.6√1-
b0

b0.5
 ≤ 2.5        (5) 

kde:  

kpb koeficient zosilnenia gradientu šmykovej odolnosti, ktorý možno vypočítať podľa 

vzťahu (6), 

 

ψ 

Kritická šmyková trhlina 
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ddg  parameter zohľadňujúci drsnosť porušenej oblasti zohľadňujúc triedu betónu a 

vlastnosti kameniva; ddg = 16 mm + dg,max  40 mm ak fck  60 MPa [mm],  

b0.5    dĺžka základného kontrolného obvodu vo vzdialenosti dv/2 od líca podpery               

b0.5 = 2(c1 + c2) + 2 (dv/2) [mm],  

b0    dĺžka nultého kontrolného obvodu v líci podpery b0 = 2(c1 + c2) [mm].  

5 Experimentálny test 

Zaťažovacia zostava pozostávala zo štvorice lisov umiestnených po obvode vzorky, ktoré 

boli rozopierané pomocou sústavy horných a dolných nosníkov. Tieto nosníky boli 

upevnené o oceľové tyče s priemerom Ø = 42 mm  a kotvené do podlahy laboratória. 

Koncentrované zaťaženie sa z lisov prenášalo do spodnej roznášacej dvojice nosníkov, 

ktoré boli podložené kalótami, aby sa tak zabezpečilo kĺbové uloženie rámu a dosky. 

Obr. 2 Experimentálna zostava 

5.1 Geometria a materiál vzoriek 

Predmetom analýzy je skúšobná vzorka je štvorcového pôdorysu s rozmermi 2,5 m×2,5 m 

a jej hrúbka je 0,2 m. Tieto rozmery vychádzajú z laboratórnych podmienok a z celkového 

usporiadania zostavy. Na zistenie materiálových vlastností boli v čase konania 

experimentu odobraté vzorky použitého betónu. Priemerná valcová pevnosť betónu 

dosiahla 22 MPa. Maximálne zrno použitého kameniva bolo dg,max = 16 mm. Fragment 

dosky bol vystužený viazanou oceľovou výstužou triedy B500B s medzou klzu fym = 

550 MPa: Ø16/100 pri hornom povrchu a Ø10/200 pri dolnom povrchu. Krytie hlavnej 

nosnej výstuže bolo 20 mm pri oboch povrchoch, pričom účinná výška dosky 164 mm. 

Vzorka nebola vystužená šmykovou výstužou. 

 

Silomer 
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Oceľové kalóty  
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Obr. 3 Experimentálna vzorka 

6 Nelineárna analýza (NLA) 

Nelineárna analýza bola spravená vo výpočtovom programe Atena [8]. V modeli boli 

využité podmienky symetrie, a preto bola modelovaná iba štvrtina celého fragmentu 

vzorky (Obr. 4), čo výrazne skrátilo čas výpočtu. 

Parametre lomovej mechaniky numerického modelu sú založené na práci [8] a [9]. 

Bolo zvolených päť konečných prvkov po výške dosky (so stranou a = 40 mm), pretože 

podľa [8] a [9] neboli zaznamenané žiadne zmeny v trende (5-10 prvkov) závislosti 

deformácie od zaťaženia. Tiež sa neodporúča kombinácia tetra a kubických elementov, čo 

vedie k podceneniu výslednej šmykovej odolnosti. 

 
Obr. 4 Model fragmentu vzorky v programe Atena 

Šmyková odolnosť dosky a taktiež jej deformačný stav počas zaťažovania závisí od 

použitého koeficientu fixácie trhliny. Použitie hodnoty k = 0 výrazne znižuje výslednú 

šmykovú odolnosť a taktiež predstavuje nereálny sklon kritickej šmykovej trhliny 

(Obr. 5). V tejto analýze bolo uvažované s čiastočne a plne fixovanou trhlinou. 
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Obr. 5 Uvoľnená trhlina (vľavo), plne fixovaná trhlina (vpravo) 

7 Výsledky analýzy 

V prvom kroku tejto analýzy bol skúmaný vplyv fixácie trhliny na šmykovú odolnosť 

a deformácie dosky. Ako prvé bol zvolený tento koeficient rovný 1.0, čo predstavuje plne 

fixovanú trhlinu. Šmyková odolnosť ani deformácie dosky v tomto prípade 

nekorešpondovali s experimentálne nameranými hodnotami. Rozdiel medzi nelineárnou 

analýzou a experimentom bol približne 22 %, a preto boli zvolené menšie hodnoty tohto 

koeficientu (Tab. 1). Najlepšia zhoda sa dosiahla pri použití koeficientu fixácie trhliny       

k = 0,4, a preto bola CSCT metóda aplikovaná práve na tento nelineárny model. 

 
Obr. 6 Závislosť maximálnej deformácie z NLA od koeficientu fixácie trhliny v porovnaní 

s experimentom 
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Tab. 1 Šmyková odolnosť a maximálna deformácia z NLA v porovnaní s experimentálnym 

testom 
 

ki  

[-] 

VRd,c 

 [MN] 

Maximálna deformácia [mm] 

x y 

NLA 

1,0 0,886 9,16 9,61 

0,5 0,743 9,37 10,59 

0,4 0,721 7,90 8,07 

0,25 0,631 6,40 7,10 

TEST - 0,688 5,99 6,44 

Doskové pootočenia boli vypočítané na základe výsledných deformácií susedných uzlov 

v modelovanom fragmente dosky. Tieto deformácie boli určené vo vzdialenosti 0,5d 

násobku od líca podpery. Základný kontrolný obvod bol rozdelený do niekoľkých 

segmentov podľa Obr. 7. Pootočenie vo vybranom segmente bolo vypočítané ako 

priemerná hodnota pootočení jednotlivých uzlov kubickej siete v danom úseku. Šmyková 

odolnosť bola stanovená na každom segmente separátne. Výsledná šmyková odolnosť bola 

získaná integráciou šmykových odolností po celej dĺžke základného  

kontrolného obvodu. Výsledky tejto analýzy sú uvedené v Tab. 2 a Tab. 3. 

Tab. 2 Šmyková odolnosť vzorky získaná aplikáciou CSCT metódy s uvážením plného 

kontrolného obvodu 

Segment b0.i (m) Ψi (mrad) kψi (-) vRd.c (kNm-1) VRd.c (kN) 

1 0.95 15.125 0.347 266 252 

2 0.95 18.225 0.312 240 227 

3 0.52 24.558 0.260 199 102 

4 0.30 28.000 0.238 183 54 

∑= 638 
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Ako možno vidieť na Obr. 7a, šmykové sily sa koncentrujú v rohoch podopretia 

a najväčšie pootočenia boli namerané práve v oblasti segmentov 3 a 4. Ako následok tohto 

javu, šmyková odolnosť týchto segmentov dosahuje najnižšie hodnoty. 

Tab. 3 Šmyková odolnosť vzorky získaná aplikáciou CSCT metódy s uvážením redukovaného 

kontrolného obvodu 

Segment b0.i (m) Ψi (mrad) kψi (-) vRd.c (kNm-1) VRd.c (kN) 

1 0.34 15.125 0.347 266 90 

2 0.95 18.225 0.312 240 228 

3 0.52 24.558 0.260 199 103 

4 0.30 28.000 0.238 183 55 

∑= 476 

V spolupráci s Katedrou geodézie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave sa na experimentálnej skúške realizovala metóda merania pomocou 

konvergentnej fotogrametrie [10]. Táto metóda umožnila kontrolu meraní deformácií a 

meranie pomerných pretvorení na hornom povrchu dosky. Z fotografií bolo taktiež možné 

určiť vznik a rozvoj trhlín pri jednotlivých zaťažovacích krokoch. Princíp tejto metódy 

spočíva v selektívnom meraní polohy bodov signalizovaných kódovými značkami po 

každom zaťažovacom kroku. Doskové pootočenia získané z experimentu a výslednú 

šmykovú odolnosť vypočítanú aplikáciou CSCT metódy možno vidieť v Tab. 4. 

Tab. 4 Šmyková odolnosť vzorky získaná aplikáciou CSCT metódy na experimentálne namerané 

doskové potočenia 

Segment b0.i (m) Ψi (mrad) kψi (-) vRd.c (kNm-1) VRd.c (kN) 

1 0.95 8.525 0.453 348 330 

2 0.95 8.356 0.457 350 333 

3 0.52 8.951 0.444 341 176 

4 0.30 9.687 0.430 330 99 

∑= 938 

Experimentálne nameraná šmyková odolnosť dosky dosiahla 688 kN vrátane vlastnej tiaže 

vzorky. Na základe šmykovej odolnosti získanej výpočtom podľa EC2 bola potvrdená 

potreba redukcie dĺžky základného kontrolného obvodu. Podľa návrhového modelu EC2 

a taktiež najnovšieho draftu prEC2 je šmyková odolnosť o 13-21 % vyššia v porovnaní 

s výsledkami aplikácie CSCT modelu na nelineárny výpočet. Ak by sa uplatnilo 

odporúčanie redukcie dĺžky kontrolného obvodu na vzdialenosť 1,5d-násobku od kratších 

strán stĺpa, šmyková odolnosť by sa pri aplikácii CSCT metódy výrazne znížila (Tab. 3), 

nakoľko sa z výpočtu odstránila časť kontrolného obvodu, ktorá mala najväčší podiel na 

šmykovej odolnosti dosky. Najlepšiu zhodu s experimentálnymi výsledkami ukázal 

samotný nelineárny výpočet s odchýlkou približne 5 %. 
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Tab. 5 Šmyková odolnosť vzorky podľa prezentovaných návrhových modelov a vyhodnotenie 

ich spoľahlivosti 

b0 

VR,c 
VNL

A 

VTES

T 

Vtest/VR,c 
VTEST/VNL

A EC

2 

prEC

2 

CSCTNL

A 

CSCTTES

T 
EC2 

prEC

2 

CSCTNL

A 

CSCTTES

T 

(m) (kN) (-) 

full 794 727 638 

938 721 688 

0,87   0,95 1,08 

0,73 0,95 reduce

d 

62

3 
482 476 

1,1

0 

  

1,43 
1,45 

8 Záver 

Predmetom tohto článku bola aplikácia CSCT metódy na výsledky numerického 

nelineárneho modelu a na experimentálne získané výsledky. Cieľom bolo taktiež 

porovnanie dosiahnutých výsledkov s návrhovým modelom EC2 a navrhovaným modelom 

prEC2. Na základe tejto analýzy boli vyvodené nasledovné závery: 

1. Najlepšia zhoda pri kalibrácii nelineárneho modelu s experimentálnymi výsledkami sa 

dosiahla pri použití koeficientu fixácie trhliny rovnému 0.4. 

2. Podľa aktuálne platného návrhového modelu EC2 sa preukázala potreba redukcie dĺžky 

kontrolného obvodu na rozdiel od pripravovanej novej verzie tohto modelu prEC2. 

3. Vzhľadom na malé pootočenia zistené experimentálnym testom sa aplikácia CSCT 

metódy nepreukázala ako vhodná, nakoľko šmyková odolnosť zistená týmto spôsobom 

je výrazne nadhodnotená. 

4. Šmyková odolnosť z nelineárnej analýzy preukázala veľmi dobrú zhodu nielen 

s experimentom, ale aj s novým návrhom modelu prEC2 s uvážením plného 

kontrolného obvodu. 

5. Aplikácia CSCT metódy na výsledky získané z nelineárnej analýzy sa preukázala ako 

bezpečné stanovenie šmykovej odolnosti, nakoľko takto stanovená hodnota je nižšia o 

približne 11% než jej skutočná šmyková odolnosť. 
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Abstrakt 

Tato práce se zabývá výzkumem a vývojem nové chemicky odolné stříkané hmoty na bázi 

portlandského cementu a speciálních příměsí. Nová hmota bude součástí uceleného 

sanačního systému pro sanaci chemicky atakovaných a namáhaných kanalizačních 

konstrukcí. Cílem této práce je ověřit vliv množství krystalizační přísady na vybrané 

fyzikálně-mechanické charakteristiky a chemickou odolnost, konkrétně odolnost vůči 

působení roztoku síranů a působení roztoku agresivní biogenní kyseliny sírové. Zároveň 

byly srovnány výsledné charakteristiky zkušebních těles vyráběných v laboratoři 

a zkušebních těles vyrobených stříkáním do beden a následným vyřezáním na potřebné 

rozměry. Vzhledem k tomu, že v současné době v České republice neexistuje oficiální 

metodika pro zkoušení chemické odolnosti cementových hmot určených do kanalizačního 

prostředí, byla využita metodika v souladu s normou DIN 19573 „Malta pro výstavbu 

a obnovu stok a kanalizačních přípojek vně budov“. Síranová odolnost byla stanovena 

u zkušebních těles o rozměrech 160×40×10 mm, která byla po dobu 91 dní vystavena 

působení roztoku síranových solí o koncentraci 29,8 g/l (44 g/l Na2S04). Pro stanovení 

odolnosti vůči působení biogenní kyselině sírové byly sestaveny speciální nádrže, v nichž 

byla zkušební tělesa, o rozměrech 80×40×40 mm, vystavena po dobu 14 dní působení 

roztoku kyseliny sírové (H2SO4) o molární koncentraci 1,0 mol/l (pH=0). Z výsledků této 

práce vyplývá optimální množství krystalizační přísady. Výsledky této práce budou 

využity v další fázi výzkumu, kdy budou cement a plniva nahrazovány vybranými 

druhotnými surovina, a to tak, aby byly vylepšeny či alespoň zachovány stěžejní 

charakteristiky výsledné stříkané hmoty.  

Klíčová slova: stříkaná hmota, sírany, biogenní kyselina sírová, chemická odolnost, 

krystalizační přísada 
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1 Úvod 

Degradace a s tím spojená sanace stavebních konstrukcí kanalizačních sítí představuje 

aktuální problém, jimž se zabývá velké množství studií a výrobců stavebních hmot. 

Při sanaci kanalizací je cílem obnovení původních užitných vlastností a prodloužení 

životnosti celé stavební konstrukce. I pro tento účel jsou v současné době 

nejpoužívanějšími stavebními materiály na trhu hmoty na bázi cementového 

a polymercementového pojiva. Tento trend má spojitost s širokým spektrem uplatnění 

v rozdílných expozičních podmínkách a zároveň poměrně nízkými pořizovacími náklady 

ve srovnání s jinými stavebními materiály. 

Pod pojmem stříkané směsi jsou chápany hmoty ukládané do bednění, či na konstrukci 

pomocí pneumatické hubice, či pistole pod vysokým tlakem. Oproti obyčejnému betonu či 

maltě se stříkané směsi vyznačují odlišným složení a s tím spojenými odlišnými 

vlastnostmi. Při návrhu surovinového složení se dbá na to, aby stříkaná směs vykazovala 

dobrou čerpatelnost k ústí stříkací hubice, či pistole s co nejmenším úsilím, dále aby měla 

stříkaná směs co nejmenší spad, držela na stříkaných plochách a byla schopna unést svou 

vlastní váhu [1]. Obvykle se těchto požadavků dosahuje zvýšeným podílem jemných frakcí 

plniva, či vyšším zastoupením plastifikačních, urychlujících aj. přísad, než je běžné 

u klasických betonů a malt. Jako příměsi se obvykle používají jemnozrnná aditiva 

(mikrosilika, mikromletý vápenec, filery), pro zlepšení adhezních vlastností a zvýšení 

hutnosti cementového kompozitu. V praxi existují dvě technologie aplikace stříkaných 

směsí, tzv. suchý či mokrý nástřik. Na stříkané směsi jsou kladeny specifické požadavky. 

Mezi stěžejní požadavky na vlastnosti stříkaného betonu či malty patří: doba tuhnutí, 

počáteční pevnost, hutnost, vodotěsnost, mrazuvzdornost, chemická odolnost aj, přičemž 

se tato kritéria mohou lišit v závislosti na typu dané stříkané směsi a předpokládané funkci 

budoucí konstrukce [2][3]. 

V rámci této práce je primárně posuzován vliv surovinového složení vyvíjených stříkaných 

hmot na chemickou odolnost ve specifických expozičních podmínkách. Vliv chemického 

namáhání na životnost cementových a polymercementových kompozitů je dlouho známý 

problém [4], [5]. Ve specifických případech může být životnost betonových kanalizací 

omezena na méně než 10 let [4], přičemž stěžejní vliv na životnost tohoto typu konstrukce 

má koncentrace sulfanu (H2S). Ten v prostředí kanalizačních stok vzniká při rozkladu 

organických látek ve splašcích, přičemž za vhodných podmínek dochází oxidací k jeho 

přeměně např. na H2SO4 [6]. Kyselina sírová reaguje s produkty hydratace cementu. Jedná 

se o řadu biologických či chemických procesů, na jejichž počátku je snižována alkalita 

cementového kamene na povrchu konstrukce, a výsledné produkty těchto procesů se 

vyznačují menšími pevnostmi či expanzím charakterem v pórech a kapilárách. Jedná se 

o složité fyzikální a chemické procesy s mikroskopickými i makroskopickými projevy. 

Charakteristickými produkty síranové či siřičitanové koroze cementového kompozitu jsou 

sádrovec (CaSO4∙2H2O) a ettringit (3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O) [7], [8][9]. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, cementové a polymercementové kompozity nepředstavují 

nejvhodnější řešení stavebního materiálu do prostředí kanalizačních stok a šachet, 

Vzhledem k příznivým pořizovacím nákladům, relativně jednoduché aplikovatelnosti 

a širokému rozsahu použití při odlišných podmínkách provádění se však jedná o velmi 

často používaný typ stavebních materiálů. Při správném návrhu surovinového složení je 

možné dosáhnout i poměrně vysoké chemické odolnosti. Cementové a polymercementové 

kompozity tak představují velmi zajímavou alternativu pro ostatní chemicky odolné 
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stavebně materiálové řešení pro výstavbu a sanaci kanalizací. Pro návrh a testování 

takových materiálů však v dnešní době neexistuje evropský standard, který by poskytoval 

informace i vhodných surovinách, materiálech ani požadovaných vlastnostech. V Evropě 

se však na danou problematiku zaměřuje několik národních norem. Pro potřeby této práce 

byl vybrán německý standard DIN 19573, v němž jsou navržena expoziční prostředí 

chemicky agresivních roztoků Na2SO4 a H2SO4 o definovaných koncentracích a také 

požadavky na zkoušené cementové materiály [10]. 

2 Experimentální testování 

V rámci této práce jsou prezentovány vybrané výsledky výzkumné spolupráce mezi 

Stavební fakultou VUT v Brně a renomovaným výrobcem stavebních hmot. Cílem 

výzkumu nových stříkaných hmot je modifikace stávající referenční hmoty tak, aby 

splňovala požadavky na daný typ materiálů dle normy DIN 19573. Prezentované výsledky 

této práce se zaměřují na studium charakteristik základních surovinových variant stříkané 

malty pro sanaci specifických chemicky atakovaných stavebních konstrukcí, u nichž byl 

posuzován vliv určité příměsi krystalizační přísady na chemickou odolnosti výsledného 

kompozitu. 

2.1 Materiálové charakteristiky 

Referenční hmotu představuje komerčně dostupná stříkaná hmota na bázi portlandského 

cementu, která se nevyznačuje žádnou zvýšenou chemickou odolností. Základní 

surovinové složení surovinových variant je uvedeno v Tab. 1. Vzhledem k tomu, že 

výzkumné práce stále probíhají, jsou uvedeny pouze orientační receptury. Ze stejného 

důvodu je uvedena pouze „směs přísad“, přičemž součástí jsou polypropylenová vlákna, 

superplastifikační, urychlující aj. příměsi. Zároveň bylo surovinové složení tří vyvíjených 

receptur stříkané hmoty (receptury 1, 2 a 3) doplněno o krystalizační přísadu v míře 0,7 % 

z hmotnosti cementu (receptura 1), až 1,7 % z hmotnosti cementu (receptura 3). 

V surovinovém složení referenční hmoty krystalizační přísada chybí. 

Tab. 1 Průměrné složení vyvíjených surovinových variant stříkané hmoty 

Surovina Podíl ve směsi [hm.%] 

Portlandský cement CEM I 42,5 R 20−25 

Křemičitý písek fr. 0,0−0,5 mm 12−17 

Křemičitý písek fr. 0,5−4,0 mm 35−45 

Živcové odprašky 6−10 

Jemně mletý vápenec 14−18 

Směs přísad [% z mc] 3,6−5,3 

2.2 Výroba zkušebních těles  

Výroba zkušebních těles jednotlivých testovaných receptur probíhala dvěma způsoby. 

Kromě klasické výroby v laboratoři v laboratorní míchačce hutněním do forem na 

střásacím stolku, byla zároveň vyrobena zkušební tělesa formou stříkání do beden 

v poloprovozních podmínkách technologií suchého stříkání (Obr. 1). V rámci vyhodnocení 

výsledků jsou tělesa jednotlivých surovinových variant vyráběna v laboratoři označena 
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„L“, tedy L-ref, L1, L2 a L3. Zkušebních tělesa týž surovinových variant, avšak vyráběná 

stříkáním do beden jsou označena „T“, tedy T-ref, T1, T2 a T3. 

 

Obr. 1 Výroba zkušebních těles technologií 

suchého stříkání do normových beden 

 

Obr. 2 Detail struktury cementového kamene 

malty vyráběné technologií suchého stříkání 

Všechna zkušební tělesa byla odformována po 24 hodin od výroby. Bloky malty vyrobené 

stříkání do beden byly po odformování rozřezány na příslušnou velikost a takto připravená 

zkušební tělesa byla, stejně jako tělesa vyráběna v laboratoři, umístěna do vodního uložení, 

kde byla ponechána až do provedení příslušné laboratorní zkoušky. 

Na Obr. 2 je patrná určitá nedokonalost homogenity cementového kamene zkušebních 

těles vyráběných stříkáním. Ta byla způsobená aplikací v poloprovozních podmínkách, 

přičemž vliv na míru nehomogenity mělo zřejmě větší množství faktorů. Tím zásadním 

patrně byly korekce množství záměsové vody během stříkání. 

2.3 Zkušební metody 

V rámci výroby zkušebních těles „in situ“ bylo množství záměsové vody korigováno 

provádějícím odborných pracovníkem. V rámci laboratorní výroby zkušebních těles byl 

pro stanovení optimální konzistence čerstvé malty použit střásací stolek dle 

ČSN EN 1015-3. Konzistence vyvíjených receptur byla volena tak, aby odpovídala 

konzistenci referenční malty (L-ref). Vliv příměsi krystalizační přísady na spotřebu 

záměsové vody byl zanedbatelný.  

Pevnost v tlaku zkušebních těles byla testována ve stáří 28 a 90 dnů, a to v souladu 

s ČSN EN 12190. Nasákavost byla, v souladu s ČSN 72 2448, následně stanovena na 

zlomcích těchto zkušebních těles. 

2.3.1 Stanovení síranové odolnosti 

Příslušná zkouška byla započata po 60 ± 3 dnech zrání zkušebních těles ve vodním 

uložení. Před započetím samotného chemického zatěžování byly, na potřebné množství 

zkušebních těles (10 x 40 x 160 mm), upevněny měřící terče (Obr. 3). Umístěny byly 

v předepsané vzdálenosti a pro pokrytí případných objemových změn v jiném, než 

podélném směru byly terče umístěny z obou stran zkušebních těles. Upevnění zkušebních 

terčů, stejně jako navazující měření délkových změn, bylo v souladu s normou 

ČSN EN 12617-4. Následně byla zkušební tělesa po dobu 91 dní vystavena působení 

agresivního síranového roztoku o koncentraci 29,8 g/l (44 g / l Na2S04). Srovnávací tělesa 

byla uložena po celou budu vystavení pouze v nasyceném roztoku Ca(OH)2. Od sedmi dní 
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vystavení agresivnímu prostředí byla v pravidelných intervalech zaznamenávána změna 

délky zkušebních těles „L“ [mm]. Roztok Na2SO4 byl pravidelně po 28 dnech obměňován. 

Norma DIN 19573 předepisuje maximální přípustnou změnu délky (Δε < 0.8 mm/m), která 

se stanoví porovnáním zkušebních těles vystavených působení obou prostředích.  

2.3.2 Stanovení odolnosti vůči působení biogenní kyseliny sírové 

Pro stanovení chemické odolnosti proti působení biogenní kyseliny sírové byl použit 

roztok kyseliny sírové (H2SO4) o koncentraci pH = 0 (c(H2SO4) =1,0 mol / l). Zkušební 

vzorky (40 × 40 × 80 mm) byly vystaveny chemicky agresivnímu roztoku po dobu 14 dnů. 

Zkouška odolnosti vůči napadení biogenní kyselinou sírovou byla zahájena ve stáří 

zkušebních těles 60 ± 3 dny. Hodnota pH lázně byla kontrolována a kyselina byla denně 

doplňována titrací. Na konci uložení v kyselině byl veškerý nesoudržný materiál ze 

zkušebních těles odstraněn pískováním. Ze středu každého takto očištěného tělesa byl 

vyřezán hranol o výšce h = 40 mm (± 1 mm). Rovnoběžnost takto vzniklých zkušebních 

ploch byla zajištěna dodatečným broušením. Stejným způsobem byla vyhotovena zkušební 

tělesa i z referenčních vzorků, jež byly po celou dobu ve vodním uložení. Takto 

předpřipravená tělesa byla ponechána po dobu 2 dnů při 21ºC (± 2º) a při 60% (± 10%) 

relativní vlhkosti. Následně byla u všech stanovena pevnost v tlaku pomocí testu v tlaku 

podle ČSN EN 196–1:2016 (Obr. 4). 

Jako míra úrovně koroze se uvádí relativní zbytková pevnost v tlaku zkušebních vzorků 

zkorodované malty. Relativní zbytková pevnost v tlaku je zbytková pevnost v tlaku 

zkorodovaných vzorků malty ve srovnání s pevností v tlaku vzorků po ekvivalentní době 

skladování ve vodě. Druhou charakteristikou je hloubka koroze Xf,D. Ta se vztahuje také 

k pevnosti v tlaku, zohledňuje však i úbytek objemu vlivem působení kyseliny sírové na 

povrch zkušebního tělesa. 

 

Obr. 3 Zkušební tělesa 10 x 40 x 160 mm 

s měřícími terči v přepsané rozteči 100 mm 

 

Obr. 4 Zkušební těleso stříkané hmoty po 

stanovení zbytkové pevnosti v tlaku 

3 Vyhodnocení experimentálního testování 

Jak již bylo uvedeno, pevnost v tlaku a nasákavost zkušebních těles byla stanovována po 

28 a 90 dnech zrání ve vodním uložení. Na Obr. 5 je graficky znázorněna závislost těchto 

dvou fyzikálně-mechanických veličin na době zrání zkušebních těles. Tmavším odstínem 
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jsou zvýrazněny výsledky zkušebních těles vyráběných v laboratoři, světlejší jsou výsledky 

zkušebních těles vyráběných „in situ“. 

 

Obr. 5 Závislost mezi nasákavostí a pevností v tlaku zkušebních těles v čase 

Z uvedených výsledků vyplývá, že s rostoucí dobou zrání zkušebních těles ve vodním 

uložení rostl vliv příměsi krystalizační přísady na výsledné hodnoty pevnosti v tlaku 

i nasákavosti. Zatímco uvedené parametry u referenční hmoty byly v období mezi 28 a 90 

zrání téměř neměnné, v případě vyvíjených receptur došlo k nárustu pevnosti a poklesu 

nasákavosti, úměrně k výši dávky krystalizační přísady. Potvrdilo se tedy, že při správném 

využití má krystalizační přísada pozitivní vliv na vybrané fyzikálně-mechanické 

charakteristiky.  

Zároveň je z výsledků patrné, že i přes zmíněnou nedokonalost v homogenitě cementového 

kamene „in situ“ vyráběných zkušebních těles, vybrané parametry dosahovaly zlepšení ve 

srovnání s výsledky těles vyráběných v laboratoři. Rozdíl v rámci jednotlivých receptur byl 

v řádu procent. 

 

Obr. 6 Průběh deformace zkušebních vzorků vystavených působení roztoku síranů v čase 
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Na předcházejícím Obr. 6 je graficky vyjádřen průběh deformace v čase po který byla 

zkušební tělesa jednotlivých surovinových variant působení agresivní roztoku Na2SO4. 

Z uvedených výsledků vyplývá, že se potvrdil trend pozitivního vlivu krystalizačních 

přísad na výsledné parametry vyvíjených hmot. S rostoucí mírou příměsi krystalizační 

přísady rostla úměrně rostla odolnost dané směsi vůči síranové korozi. Nejlepších výsledků 

tedy bylo dosaženo u receptury s nejvyšším podílem krystalizační přísady.  

Zároveň se však prokázalo, že nehomogenita těles vyráběných v poloprovozních 

podmínkách měla negativní vliv na chemickou odolnost daného cementového kompozitu. 

Obě výše zmíněné trendy se potvrdily i v ostatních výsledcích chemické odolnosti 

vyvíjených hmot (Tab. 2), stanovených dle metodiky normy DIN 19573. 

Tab. 2 Souhrnná tabulka výsledků chemické odolnosti vyvíjených receptur stříkané hmoty 

Označení Receptury  1 ∆ε [mm/m]  2 Xf,D [mm]  3 frrc [%]  4 

L-ref 0,4034 2,803 58,7 

T-ref 0,5260 5,072 56,2 

L1 0,2459 2,482 68,8 

T1 0,4420 4,483 65,5 

L2 0,2218 2,053 83,0 

T2 0,4658 4,215 76,5 

L3 0,2083 1,379 89,2 

T3 0,2706 4,153 79,1 
1  „L“ – zk. tělesa vyráběná klasicky v laboratoři; „T“ – zk. tělesa vyráběná „torkretáží“ v poloprovozních podmínkách 

2  Rozdíl délkové změny ∆ε [mm/m]  

   Povolená hodnota změny délky (deformace) je ∆ε < 0,8 mm/m 
3  Hloubka koroze po 14 dnech expozice v roztoku H2SO4 o pH=0  (c(H2SO4) = 1,0 mol/l) 
4  Relativní zbytková pevnost v tlaku po 14 dnech expozice v roztoku H2SO4 o pH=0  (c(H2SO4) = 1,0 mol/l) 

 

V případě všech tří vyvíjených receptur bylo dosaženo výrazně vyšší odolnosti vůči 

působení roztoku kyseliny sírové, než tomu bylo u referenční hmoty. 

4 Závěr 

Cílem této práce bylo modifikovat referenční recepturu cementové stříkané hmoty příměsí 

krystalizační přísady za účelem zvýšení užitných vlastností výsledného kompozitu. Pro 

stanovení rozhodujících parametrů chemické odolnosti byla využita metodika testování 

a kategorizace chemické odolnosti sanačních hmot pro opravy kanalizačních sítí dle normy 

DIN 19573. 

Z uvedených výsledků chemické odolnosti vyplývá, že všechny hmoty testované vyhověly 

požadavkům normy DIN 19573, tedy že průměrná délková změna vlivem síranové koroze 

bude < 0,8 mm/m, maximální hloubka koroze zkušebních, vlivem působení roztoku 

kyseliny sírové (H2SO4) o molární koncentraci 1,0 mol/l (pH=0) po dobu 14 dní, bude 

5,2 mm a zbytková pevnost u stejných zkušebních těles bude > 55 %. 

Na základě získaných výsledků je možné konstatovat, že s rostoucí mírou příměsi 

krystalizační přísady úměrné rostla chemická odolnost daného kompozitu. Ve srovnání 

s referenční hmotou bylo po přidání 1,7 hm.% (z mc) krystalizační přísady dosaženo 

snížení délkových změn vlivem síranové koroze o bezmála 50 % a zároveň bylo u stejné 

hmoty zaznamenáno potlačení úbytku pevnosti v tlaku, vlivem působení roztoku kyseliny 

sírové (H2SO4) o molární koncentraci 1,0 mol/l (pH=0) po dobu 14 dní, o více než 30 %. 
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Cíle této práce byly splněny, byl prokázán významný přínos krystalizační přísady na 

chemickou odolnost modifikovaného kompozitu i na vybrané fyzikálně-mechanické 

charakteristiky, přičemž s rostoucí dobou zrání cementového kompozitu tento přínos 

narůstá. 

Získané výsledky budou využity v dalších fázích výzkumu a vývoje nové chemicky odolné 

stříkané hmoty, i dalších komponent vyvíjeného komplexního systému pro sanaci 

chemicky namáhaných stavebních konstrukcí. 

5 Poděkování 

Článek byl vytvořen z finančních prostředků státního rozpočtu prostřednictvím 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci projektu FV20149 „Ucelený systém pro 

sanaci chemicky atakovaných a namáhaných stavebních konstrukcí“. 
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Abstrakt 

Zvýšení odolnosti zděných staveb je aktuálním požadavkem pro snížení škod při zejména 

živelních pohromách, nadlimitních účincích větru a mimořádných zatíženích. 

Konstrukce jsou dnes navrhovány podle platných norem a na základě empirické 

zkušenosti. Na mimořádné účinky jsou dimenzovány pouze v případech, kdy je toto 

vyžadováno předpisy, zejména požárními. U zděných konstrukcích je dnes často 

postupováno podle zaběhnutých postupů a katalogových doporučení a řešení těchto 

konstrukcí je mnohdy považováno za banální. Co když však poškození překročí účinky 

stanovené normami. Proto je tento příspěvek věnován jednoduchým návodům pro zvýšení 

odolnosti nízkopodlažních zděných staveb za běžnou mez danou současnou výstavbou a 

platnými předpisy. Využito je i poznatků z účinků tornáda na jižní Moravě na zděné stavby. 

Klíčová slova: zdivo, zatížení, účinky, opatření, tuhost, ztužení 

 

1 Nízkopodlažní zděné stavby 

Nízkopodlažní zděné objekty, tj. objekty s jedním nebo dvěma podlažími, popřípadě 

doplněné půdou pod střechou či podkrovím představují velkou část obytných a účelových 

staveb menšího charakteru. Najdeme je na venkově, v průmyslových a zemědělských 

areálech a na předměstích nebo v městských čtvrtích. Charakteristickým představitelem této 

kategorie jsou rodinné domy nebo provozovny se sklady různých podnikatelských subjektů. 

Můžeme je rozdělit na dvě kategorie – vícepodlažní stavby a jednopodlažní stavby pouze se 

střešní konstrukcí. 
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Obr. 1 Schématické znázornění jednopodlažních zděných objektů s rozdílnými vodorovnými 

konstrukcemi (autor) 

1.1 Konstrukce nízkopodlažních zděných staveb 

Mezi vícepodlažní zařazujeme stavby dvoupodlažní až třípodlažní většinou s podkrovím. 

Všechny uvedené typy staveb jsou konstrukčně řešeny jako jednotraktové nebo vícetraktové 

objekty. Jednotraktové přízemní stavby mají charakter halových staveb a staveb pouze s 

nosnými obvodovými stěnami a vnitřními nenosnými příčkami. 

Výška zděných stěn podlaží se pohybuje obvykle mezi 2,5 až 3,5 metru, přičemž častá 

výška zdiva vychází 2,75 m nebo 3,00 metru. U halových objektů je výška často vyšší, mezi 

3 až 6 metry. Výšku stěn je vhodné vázat na násobek výšky použitých cihel, což obvykle 

činí 250 mm. Při výšce nad 3,5 metru musíme již ve zvýšené míře se v návrhu věnovat 

tuhosti stěny a ztužení v její hlavě. 

Použité zdivo je třeba podle svojí tloušťky rozdělit na tři kategorie. Uvažována je 

tloušťka jen nosné konstrukce z cihel. První kategorií je zdivo o tloušťce do 300 mm při 

výšce 2,5 až 3 metry. Druhou kategorií je užití masivních stěn tlouštěk 300 až 500 mm. Třetí 

kategorii tvoří zdivo o větší tloušťce jak 500 mm, k použití zejména na halové stavby. Zde 

již narážíme na neefektivitu zdění ze současných zdících prvků a na ekonomii tohoto řešení. 

Historické a starší stavby vkládaly pro zajištění dostatečné tuhosti a stability do stěny 

masivní pilíře. 
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Obr. 2 Ukázka poškození dvoupodlažních zděných objektů - fotografie domu před a po přechodu 

tornáda, zdroj: internet Tornádo Morava – Google obrázky 

2 Účinky na stavby 

Účinky zatížení na stavby můžeme rozdělit na běžné, čili normativní, mimořádné, seismické 

a nadlimitní. 

2.1 Běžné účinky 

Zděné stavby jsou navrhovány na běžné účinky odpovídající základní kombinaci zatížení 

podle platné normy pro zásady navrhování - ČSN EN 1990. Jedná se o stanovení stálých a 

proměnných zatížení podle platných norem řady ČSN EN 1991-1 a jejich kombinaci podle 

rovnic 6.10 nebo 6.10a a 6.10b. 

2.2 Mimořádné účinky 

V tomto případě jsou zděné stavby namáhány mimořádnou kombinací zatížení, kde 

mimořádnou složku vytvářejí účinky od požáru, nárazu nebo výbuchu. Hodnoty 

mimořádného zatížení se stanovují v hodnotách podle platných norem. Samostatnou 

kombinací je uvažování seismického zatížení. 

2.3 Nadlimitní účinky 

Tyto účinky na stavby jsou vyšší jak hodnoty, které jsou stanovené platnými normami. 

Představují například vyšší účinky větru, než pro stavby uvažujeme. Proto na ně nejsou 

stavby běžně dimenzovány a z ekonomických důvodů nelze prokazovat spolehlivost 

konstrukcí na tyto účinky. Je však možné, že vhodnou konstrukční úpravou můžeme 

odolnost stavby zvýšit a posunout tak její hodnotu nad rámec platných norem. Tohoto účinku 
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lze dosáhnout konstrukčním řešením, zvýšením robustnosti některých prvků, ztužením, 

přikotvením, zvýšením tuhosti prvků nebo prostorovým roznesením účinku. 

Pro zděné stavby jsou nepříjemným účinkem především vodorovná zatížení. Ta jsou 

přestavována nárazem, výbuchem, větrem a seismickými silami. 

2.4 Účinky extrémního větru  

Účinky extrémního větru lze chápat jako podstatné zvýšení jeho rychlosti a dynamičnosti 

formou nárazů. Dochází k výraznému zvýšení jeho tlaku a sání na svislé, sklonité a 

vodorovné plochy stavby.  

Na základě zkušeností s extrémním větrem včetně vysoce nadlimitních účinků tornáda 

je pro stavbu velmi nebezpečné působení sání a tlaku větru a jeho nevyrovnané a rozdílné 

lokální účinky. A ty se stavbu vedle stavby liší. Pro výpočty běžně uvažujeme s ustálenými 

náhradními a jednoduššími modely zatížení. Těmi jsou rovnoměrná, trojúhelníková nebo 

lokální zatížení.  Zde ale dochází k velkým změnám zatížení v poloze a v čase. Jen u tornáda 

na jižní Moravě docházelo k rychlosti větru až 350-400 kilometrů za hodinu. To je až 75 

m/s. To je třikrát více nežli základní rychlost větru 25 m/s uvažovaná pro výpočet jako 

nejvyšší v dané oblasti. Při užití součinitelů vnějšího tlaku a postupu podle platné normy 

bude násobek i vyšší. 

 

Obr. 3 Místa poškození nízkopodlažních zděných objektů tornádem (autor) 

2.5 Poškození zděných staveb sledovaná po zásahu tornáda na jižní Moravě 

V důsledku účinků tornáda s působením větrného víru-tlaku anebo sání větru o různé 

intenzitě byly pozorovány následující poruchy zděných konstrukcí: 

• Destrukce a poškození nezatížených a neztužených zděných stěn 

• Poškození až vypadnutí neukotvených vyzdívek, volných neztužených štítů budov 
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• Poškození stropních konstrukcí sáním vzhůru, tj. opačnými účinky nežli jsou 

navrhovány 

• Poškození vyzdívek destrukcí či posunem střešní konstrukce 

 

Obr. 4 Štít poničený sáním větru s ponechanou částí zdiva v okolí zesilujícího pilířku, narušení 

štítové stěny v prvním podlaží (4) 

3 Navrhovaná opatření 

Otázkou nyní je, jaká opatření pro snížení negativních účinků zvolit. Základní opatření pro 

zděné stavby je možné přirovnat k doporučením a požadavkům stanovených pro zděné 

objekty v normě pro navrhování zděných konstrukcí řady ČSN EN 1996 a v normě pro 

účinky a navrhování v seismických oblastech ČSN EN 1998-1. 

Technická opatření je možné shrnout do několika principů a bodů, které jsou na 

přiložených obrázcích. Důležité je správné a důsledné propojení a ztužení jednotlivých 

konstrukcí stavby ve všech třech směrech. 

Možnosti řešení pro stěny, příčné stěny, stropní konstrukce a pozední věnce jsou 

ukázány na Obr. 6. Další problematikou je řešení styku vodorovné konstrukce a zděné stěny. 

Jedná se o dostatečné uložení stropních konstrukcí na zdivu, svázaní se zdivem a omezení 

užití podkladních asfaltových pásů. Pro tento případ je připravován samostatný text 

přesahující rozsah příspěvku pro tuto konferenci. 

Úpravy půdorysů staveb jednopodlažních staveb se ztužujícími prvky jsou ukázány na 

Obr. 5. Naznačeny jsou ztužení dlouhých štíhlých stěn vnitřními stěnami nebo stěnami 

krátkými o délce nejméně 20 % jejich výšky. 
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Obr. 5 Možnosti ztužení dlouhých stěn nízkopodlažních objektů (červeně nosné stěny, zeleně 

příčky) 

 

Obr. 6 Možnosti ztužení a minimální zvýšení odolnosti konstrukce zděných budov (autor) 
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To znamená, že pro výšku stěn h = 3 metry, bude příčná stěna dlouhá alespoň 600 mm. Bude 

zavázána do obvodové stěny a bude mít vlastní základ spojený se základy stavby. Příčné 

krátké stěny lze nahradit pilíři nebo železobetonovými či ocelovými sloupky vetknutými do 

základu. Tuhost obvodové stěny lze také zvýšit jejím zalomením s rozměry odpovídajícími 

uvedeným krátkým stěnám. Jedná se o jednoduché úpravy, které může znát každý projektant. 

Úpravy je možné aplikovat i na nízkopodlažní stavby se dvěma a třemi podlažími.  

Zvýšení odolnosti zděných nízkopodlažních staveb je možné dosáhnout vhodnou 

volbou konstrukčního systému spojenou s uváženým užitím rozpětí vodorovných konstrukcí 

nad 6 metrů a doplněním půdorysu příčnými stěnami a vodorovně tuhými stropními a 

případně i střešními konstrukcemi. Vzdálenost příčných vazeb a stěn je doporučena mezi 6 

až 7,5 metry a závisí na výšce a tuhosti zděných stěn. Pro stěny od tloušťky 375 mm lze volit 

vzdálenost větší. Základem je vždy statické posouzení a rozvaha o působení a tuhosti celé 

stavby.  

Stropní a střešní konstrukce je potřeba provázat se stěnami a užít minimálně pozedních 

věnců a kotev odpovídají požadavkům eurokódu 6 pro zděné konstrukce a eurokódu 8 pro 

zemětřesení. Doporučují se větší dimenze konstrukcí a výztuže nežli pro běžné stavby. Je 

třeba počítat se zvýšeným účinkem sání a tlaku větru. 

4 Závěr 

Máme-li doporučení shrnout do jedné věty, tak platí, že konstrukce musí dobře zajistit 

prostorovou tuhost budovy, spolupůsobit a mít určitou rezervu. Další a podrobnější 

doporučení jsou uvedena v textu příspěvku a na připojených obrázcích. 

Celou problematiku lze doplnit podrobnějšími údaji a texty, které pro svůj rozsah nebyly 

pro tuto konferenci použity. Téma částečně navazuje na příspěvky o účincích tornáda na 

konferenci ČKAIT v září tohoto roku s názvem Statika staveb Plzeň 2021. 
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Abstrakt 

Tento příspěvek se zabývá možností využití popílku po denitrifikaci metodou SNCR v 

alkalicky aktivovaných betonech jako částečná náhrada vysokopecní granulované strusky a 

navazuje na předchozí výsledky výzkumu. U předchozích experimentů byly sledovány 

vlastnosti kompozitu připraveného na bázi popílku po denitrifikaci a vysokopecní 

granulované strusky aktivované sodným vodním sklem. Nově se práce zaměřily na 

alkalickou aktivaci pomocí pevného aktivátoru metakřemičitanu sodného. V rámci 

přípravy betonových směsí byly testovány dvě receptury, první referenční, obsahující 

pouze vysokopecní granulovanou strusku aktivovanou metakřemičitanem sodným se 

silikátovým modulem 1 a u druhé receptury bylo nahrazeno 30 hmot.% strusky popílkem 

po denitrifikaci. 

Klíčová slova: Alkalická aktivace, popílek, denitrifikace, vysokopecní granulovaná 

struska, metakřemičitan sodný.

 

1 Úvod 

Výroba portlandského cementu významně přispívá ke globálním emisím CO2. V roce 2016 

tvořily emise CO2 z výroby cementu přibližně 8 % z celkového antropogenního uvolňování 

CO2. I když cementářský průmysl výrazně zlepšil svou energetickou účinnost, tak 50 - 

60 % emisí CO2 souvisí s dekarbonizací vápence, což nejde ovlivnit zlepšenou 

energetickou účinností. Vlivem toho dochází k vývoji alternativních nízkouhlíkových 

pojiv. Alkalicky aktivované materiály mohou být v tomto ohledu vhodnými materiály, 

avšak je nepravděpodobné, že by zcela nahradily portlandský cement. Mohly by spíše 

sloužit jako doplňkové alternativní pojivo v závislosti na dostupnosti jednotlivých surovin 

v regionálních oblastech. [1] 

1.1 Směsné alkalicky aktivované materiály 

Příprava směsných alkalicky aktivovaných materiálů na bázi vysokopecní granulované 

strusky (BFS) a popílku je výhodná, protože umožňuje navrhnout recepturu tak, aby byly 

odstraněny nevhodné vlastnosti jednotlivých vstupních surovin. Mezi tyto vlastnosti se řadí 

opožděný čas tuhnutí, velké smrštění, proteplování, zhoršená zpracovatelnost a pomalý 

vývoj pevností. [2, 3, 4] 

U systémů na bázi strusky a popílku se zvyšuje reakční rychlost se zvyšujícím 

se množstvím strusky ve směsi a s vyšším množstvím aktivátoru. To může mít i nepříznivé 

dopady jako je zhoršená zpracovatelnost. Na druhou stranu vyšší množství popílku 

zpozdilo tuhnutí, snížilo pevnost v tlaku i modul pružnosti a mělo za následek vysokou 

tažnost a houževnatost.[2] 

28. BD (2022) POSTEROVÁ SEKCE

ISBN 978-80-907611-6-2 71



Vývoj pevností v raném stadiu je připisován hlavně strusce, zatímco popílky se podílejí na 

reakcích především v pozdějším stadiu zrání. U směsných systémů na bázi strusky 

a popílků se většinou vyskytuje jemnější distribuce velikosti pórů než u běžného 

portlandského slínku. [2] 

1.2 Proces denitrifikace 

V současnosti sílí vliv na odstranění látek znečisťujících životní prostředí. Mezi 

nejběžnější škodlivé plyny se řadí NOx a SO2. Tato produkce je spojena se spalováním 

uhlí. Proto země zabývající se znečištěním ovzduší přijaly postupy k eliminaci těchto 

plynů pomocí denitrifikace a odsíření spalin. Oxid dusnatý (NO) tvoří až 90 % 

znečisťujících NOx. NO může ve vzduch oxidovat na NO2, což následně vede k tvorbě 

kyselých dešťů a k fotochemickému smogu když interaguje s polyaromatickými 

uhlovodíky v atmosféře. Koncentrace N2O v atmosféře je přibližně 310 nmol/mol a 

každoročně se zvyšuje o 0,2-0,3 %. Mezi nejrozšířenější technologie denitrifikace 

v provozech se stacionárním spalováním jsou selektivní katalytická redukce (SCR) a 

selektivní nekatalytická redukce (SNCR). Úspěšnost SNCR závisí na rozsahu provozních 

teplot, redukčním činidle a směsí spalin. Reakční mechanismy jsou v obou procesech 

podobné. U metody SNCR probíhají reakce v teplotním rozhraní 800-1300 °C. U SNCR se 

používají reakční činidla jako je amoniak, močovina a kyselina kyanovodíková, které jsou 

vstřikovány do spalovací komory a následně dochází k redukci NO na molekulární dusík. 

Princip redukční metody spočívá v převodu NOx na N2 v následujícím zjednodušeném 

pořadí:  

NO3 → NO2 → NO → N2O → N2 (1) 

 

Procesy denitrifikace mohou mít nepříznivý vliv na morfologii zrn popílku a následkem 

toho i na reologické vlastnosti betonové směsi. Dopad na pevnostní charakteristiky nebyl 

zatím plně prokázán.[6] 

2 Experimentální část 

V rámci experimentu byly sledovány základní fyzikálně mechanické vlastnosti alkalicky 

aktivovaných betonů na bázi vysokopecní granulované strusky s nahrazením části strusky 

popílkem v podílu 30 hm. %. Tento podíl byl zvolen dle dřívějších výzkumů [7] na 

trámečcích o rozměrech 40×40×160 mm, kdy byly sledovány vlastnosti směsí s 10, 20 a 30 

% náhradou strusky popílkem a porovnávány s referenční směsí. Z hlediska minimálních 

rozdílů pevnosti po 28 dnech zrání byla zvolena právě 30 % náhrada strusky popílkem, ale 

hlavním důvodem bylo, aby se určil vliv popílku na výsledné vlastnosti připravovaných 

betonů s vyšším podílem popílku. [7] 

2.1 Křemičité popílky 

V experimentu byly použity popílky z elektrárny v Ostravě – Třebovicích. Byly použity 

křemičité popílky po denitrifikaci metodou SNCR (FAD). Pro účely experimentu byly 

použity popílky bez další úpravy s měrným povrchem 360 m2/kg. Obsah uvolněného 

amoniaku z vodného výluhu je 22,8 mg/kg. Chemické složení je uvedeno v tabulce Tab. 1. 
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Tab. 1 Procentuální zastoupení oxidů ve vstupních surovinách (LOI- ztráta žíháním) 

Oxidy 
Obsah [%] 

FAD BFS 

SiO2 50,89 33,81 

Al2O3 21,34 8,14 

Fe2O3 9,49 0,32 

CaO 4,48 46,16 

SO3 0,58 1,46 

K2O 3,14 0,42 

MgO 1,67 7,86 

LOI 6,27 0,00 

2.2 Vysokopecní granulovaná struska  

Pro účely experimentu byla použita jemně mletá granulovaná vysokopecní struska (BFS). 

Tato struska se vyznačuje latentně hydraulickými vlastnostmi. Použita byla struska 

společnosti Kotouč Štramberk, spol. s.r.o. SMŠ 400, s měrným povrchem 400 m2/kg. 

Procentuální zastoupení jednotlivých prvků získaná měřením na fluorescenčním 

spektrometru jsou uvedena v tabulce Tab. 1. [8] 

2.3 Aktivátor – metakřemičitan disodný bezvodý (MSS) 

Pro účely experimentu byl použit metakřemičitan disodný bezvodý (MSS) vyrobený 

společností Penta Chemicals, který obsahuje min. 44 % SiO2. Tento aktivátor má 

silikátový modul 1. Základní chemické vlastnosti uvedené výrobcem jsou uvedeny v 

tabulce Tab. 2. pH 12,5 bylo dosaženo při rozpouštění 10 g / l při 20 °C, tato hodnota je 

udávána výrobcem. [9] 

Tab. 2 Složení Metakřemičitanu disodného bezvodého [9]. 

MSS Jednotka Hodnota 

Obsah SiO2  % min. 44 

pH - 12,5 

Molární hmotnost kg/mol 122,06 

Hustota g/cm3 2,6 

2.4 Kamenivo 

V rámci experimentu bylo použito běžně dostupné kamenivo. Bylo použito těžené 

kamenivo z lokality Tovačov frakce 0/4 mm a drcené kamenivo frakce 4/8 a 8/16 mm 

z lokality Hrabůvka. 

2.5 Příprava a zkoušení vzorků 

V rámci experimentu probíhala příprava vzorků (trámců 100×100×400 a válců 

150×300 mm) dle betonářských norem, rovněž uložení a následné zkoušení probíhalo 

dle betonářských norem. [10, 11, 12, 13] 
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2.6 Receptury 

V tabulce Tab. 3 je uvedeno složení betonových směsí pro 1 m3. V rámci experimentu 

bylo použito suché kamenivo frakce 0/4 a 4/8 mm a frakce 8/16 mm. Pro zlepšení 

zpracovatelnosti bylo ke směsi přidáno v přepočtu na 1 m3 směsi 6,67 l vody. 

Tab. 3 Složení jednotlivých směsí 

Surovina 
BFS 30% FAD 

Množství Množství 

BFS 455 kg 318,5 kg 

Popílek- FAD - 136,5 kg 

Aktivátor 90 kg 90 kg 

Kamenivo 0-4 687 kg 687 kg 

Kamenivo 4-8 138 kg 138 kg 

Kamenivo 8-16 1057 kg 1057 kg 

Voda 202 l 202 l 

3 Výsledky 

3.1 Vlastnosti čerstvých směsí 

Výsledné hodnoty stanovené na čerstvé směsi (stupeň zhutnitelnosti, rozlití a sednutí) 

jednotlivých receptur jsou uvedeny v tabulce (Tab. 4).  

Tab. 4 Výsledné vlastnosti čerstvých směsí 

Typ zkoušky 
BFS 30 % FAD 

Hodnota Vyhodnocení Hodnota Vyhodnocení 

Rozlití [mm] 370 F4→ směs plastická 300 F3→ směs tuhá 

Sednutí [mm] 190 S4→směs velmi měkká 80 S2→ směs plastická 

St. zhutnitelnosti [-] 1,03 C3→směs měkká 1,16 C2→směs plastická 

 

Autoři v [14]  uvádějí, že po náhradě strusky popílkem došlo ke zlepšení zpracovatelnosti 

a tekutosti směsí. Byla zkoumána až 60% náhrada strusky popílkem a právě tato směs byla 

nejtekutější. [14]. 

V tomto experimentu byl pozorován přesně opačný proces, kdy po přidání popílku 

došlo ke zhoršení zpracovatelnosti a potvrdilo se spíše tvrzení z kapitoly 1.2, kdy 

denitrifikace může mít nepříznivý vliv na tvar částic popílku a nepříznivě ovlivnit tekutost 

směsí. 

3.2 Základní fyzikálně mechanické vlastnosti 

Zjištěné hodnoty objemové hmotnosti, pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu za ohybu jsou 

uvedeny v tabulce (Tab. 5) a hodnoty statického a dynamického modulu pružnosti jsou 

uvedeny v tabulce (Tab. 6). 
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Tab. 5 Základní fyzikálně mechanické vlastnosti jednotlivých směsí 

BFS - MSS 30% FAD - MSS 

OZN. Stáří Objemová 

hmotnost 

Pevnost 

v tlaku 

Pevnost 

v tahu za 

ohybu 

OZN. Stáří Objemová 

hmotnost 

Pevnost 

v tlaku 

Pevnost 

v tahu za 

ohybu 

Jednotky Dny [kg/m3] [MPa] [MPa] Jednotky Dny [kg/m3] [MPa] [MPa] 

BFS 7 7 2410 51,0 7,1 30%FAD 7 7 2350 39,0 5,1 

BFS 14 14 2410 61,3 7,4 30%FAD 14 14 2330 46,7 5,3 

BFS 28 28 2420 68,1 7,8 30%FAD 28 28 2350 59,6 6,2 

BFS 90 90 2400 72,7 6,8 30%FAD 90 90 2350 71,5 6,5 

BFS 180 180 2420  80,0  6,2  30%FAD 180 180  2350  77,1  6,7 

Tab. 6 Výsledné hodnoty modulů pružností a pevností 

Válcová tělesa - MSS 

OZN. Stáří Objemová 

hmotnost 

Pevnost v 

tlaku 

Dyn. modul 

pružnosti 

Stat. modul 

pružnosti 

Jednotky Dny [kg/m3] [MPa] [GPa] [GPa] 

BFS 28 2430 63,1 47,5 26,6 

30% FAD 28 2350 56,7 45,0 23,8 

BFS 90 2410 67,7 52,4 28,5 

30% FAD 90 2350 67,3 50,0 27,6 

BFS 180 2420 77,3 52,8 30,5 

30% FAD 180 2340 74,1 51,5 31,0 

 

Autoři v [14, 15] shodně uvádějí, že se zvyšující se náhradou strusky postupně klesají 

pevnosti v tlaku. V obou těchto výzkumech bylo shodně dosaženo nejvyšších pevnosti u 

směsi bez náhrady strusky popílkem. [14, 15] 

V tomto výzkumu bylo rovněž dosaženo vyšších hodnot pevností u směsi bez náhrady 

strusky popílkem, Avšak výsledné rozdíly byly pouze minimální a u pevnosti v tahu za 

ohybu dokonce bylo dosaženo vyšších pevností u směsi s 30% náhradou strusky popílkem 

4 Závěr 

V rámci hodnocení konzistence čerstvých směsí jsou směsi hodnoceny u referenční směsi 

jako plastická až velmi měkká. U směsi s popílkem se směs vyznačovala zhoršenou 

zpracovatelností a směs se řadila do skupin plastická až tuhá. Je možné, že proces 

denitrifikace má vliv na morfologii zrn a následkem toho došlo k zhoršení zpracovatelnosti 

u směsi s popílkem. 

Pevnosti v tlaku byly vždy větší u receptury bez náhrady strusky popílkem, což se 

shoduje s dalšími výzkumy, které rovněž řešily náhradu strusky popílkem. Rozdíl mezi 

pevnostmi po 180 dnech zrání činil necelé 4%. U pevnosti vtahu za ohybu pevnosti stále 

nepatrně rostly u směsi s 30% náhradou strusky popílkem, zatímco u receptury bez 

náhrady strusky popílkem došlo k poklesům pevností o cca 20%.  

V rámci tohoto experimentu probíhal měření smrštění ve smršťovacích trámcích, 

z tohoto měření zatím nebyly získány kompletní hodnoty a budou publikovány pozdějších 

fázích výzkumu. 
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Abstrakt 

Výzkum a příspěvek je zaměřen na užití drátkobetonu pro železobetonové nosníky bez 

smykové výztuže. V rámci výzkumu je věnována pozornost zkušebním metodám a 

mechanickým vlastnostem pro různé dávkování drátků, které jsou následně srovnány s 

referenční betonovou směsí. Na laboratorní zkoušky navazuje zkouška konstrukčního prvku 

a numerické modelování úlohy pro podrobnější studium mechanismu porušení a kolapsu 

nosníku. Využilo se 3D výpočetního modelu a nelineární analýzy. 

Klíčová slova: beton, drátkobeton, experiment, modelování 

 

1 Úvod 

Železobetonové nosníky bez smykové výztuže mohou být užity s výhodou u konstrukčního 

návrhu, kdy jejich technologie výroby je obvykle výrazně jednoduší ve srovnání 

s železobetonovými nosníky se smykovou výztuží. S výhodou je možno užít drátkobetonu, 

který může výrazně zlepšit celkovou únosnost prvku. Samotné problematice užití 

drátkobetonu se věnují například autoři [1], DAfStb [2], RILEM, Model Code 2010 a mnoho 

dalších. Důležité je stanovení podrobných mechanických vlastností a provedení 

specializovaných zkoušek [3] a [4] na které prezentovaný výzkum navazuje [5]. Důležitá je 

také možnost využití numerického modelování založeného například na užití metody 

konečných prvků a nelineární analýzy [6], [7]. Samotné užití nelineární analýzy však 

vyžaduje často užití pokročilých metod pro stanovení podrobných mechanických vlastností 

[7]. Samotné množství variant drátků a vláken je možno ilustrovat na Obr. 1, kdy výsledný 

návrh receptury betonu a dávkování drátku (vláken) vede na individuální řešení, které však 

vyžaduje také specifickou identifikaci mechanických vlastností [7]. 
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Obr. 1 Rozdělní vláken a drátku do betonu 

2 Mechanické vlastnosti drátkobetonu a numerické modelování 

Pro experimentální program byl zvolen beton, který je možno využít také pro konstrukční 

účely. Pro rozptýlenou výztuž byl použit typ drátků MasterFiber 482. Experimentální 

program [5] navazuje na předešlé zkoušky [3], [4], které jsou dále rozšířeny s ohledem, aby 

se umožnilo numerické modelování konstrukčních prvků s využitím metody konečných 

prvků a nelineární analýzy.  

Pevnost betonu a drátkobetonu byla stanovena na krychlích o rozměru 

150×150×150 mm. Výslednou pevnost v tlaku je možno charakterizovat funkční závilostí 
 

 Fck = 0,0442x 56,581 (R2 = 0,8868),                                                                           (1) 
 

kde x je objemové dávkování drátku. Statický modul pružnosti byl zkoušen na válcích o 

průměru 150 mm a výšce 300 mm pouze pro referenční betonovou směs. Průměrná hodnota 

modulu pružnosti byla 30,8 GPa. Zkoušky v příčném tahu jsou vyhodnoceny graficky na 

Obr. 2. Další vybrané zkoušky a mechanické vlastnosti je možno nalézt v [3] a [4].  

 

 

Obr. 2 Pevnost v příčném tahu pro různé dávkování drátků od 0 až 110 kg/m3  
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Na zkoušky mechanických vlastností dále navazují experimenty železobetonových nosníku 

bez smykové výztuže. Vybraný železobetonový nosník bez smykové výztuže pro dávkování 

60 kg/m3 je zobrazen po zkoušce na Obr. 3. Na ŽB nosníku je dobře patrná smyková trhlina, 

které vedla ke kolapsu nosníku. Celková únosnost nosníku byla 74,65 kN. 

Současně s experimentem ŽB nosníku se provádělo numerické modelování úlohy 

s využitím 3D výpočetního modelu. Konkrétně se využilo deformační varianty metody 

konečných prvků a nelineární analýzy. Nelineární analýza byla použita ve variantě 

deformačního zatížení a metody Newton-Raphson. Materiálový model byl použit fracture-

plastic v programu Atena [8]. Vybraný výsledek z výpočtu je zvolen formou výpočetního 

modelu s trhlinami na Obr. 4. Mechanismus porušení a kolapsu byl velice podobný 

s provedeným experimentem.  

 

 

Obr. 3 Experiment – ŽB nosník bez smykové výztuže a dávkováním drátků 60 kg/m3 po 

tříbodové zkoušce 

 
Obr. 4  3D Numerický model s trhlinami - ŽB nosník bez smykové výztuže 

3 Závěr 

Příspěvek se zabývá oblastí drátkobetonu a jeho užití pro železobetonové nosníky bez 

smykové výztuže. Výzkum je založen na podrobných laboratorních zkouškách, které jsou 

provedeny v závislosti na dávkování drátků. Potvrdil se předpoklad, že s větším dávkováním 

drátků se také zlepšuji mechanické vlastnosti v tahu. Pro vybrané dávkování je také 

provedena zkouška konstrukčního nosníku. Pro podrobnější studium mechanismu porušení 
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bylo užito numerického modelování založeného na nelineární analýze a metodě konečných 

prvků. 

4 Poděkování 

Práce byly podporovány z prostředků koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací 

přidělených VŠB-TUO Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
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Abstrakt 

Článek řeší využití žulového filleru jako příměs do betonu. Podrobně zkoumá filler nejen 

jako celek (jednu složku do betonu), ale separuje ho na frakce. Jelikož jde o filler vzniklý 

při řezání, broušení a leštění žulových prvků jedná se o žulový kal. Z těchto důvodů byl pro 

oddělení jednotlivých frakcí aplikován nejjednodušší způsob separace – sedimentace v 

proudící kapalině. Po vysušení byly jednotlivé frakce zkoumány s ohledem na vhodnost 

použití do betonu. Byly zjištěny nejdůležitější fyzikální i chemické parametry – objemová 

hmotnost, měrný povrch, tvar a velikost zrn, chemické složení. Na základě naměřených 

hodnot a v návaznosti na předchozí vlastní výzkumy, lze žulový filler považovat za vhodnou 

příměs do cementových kompozit.  

Klíčová slova: filler, žula, sedimentace, beton, optimalizace 

 

1 Úvod 

Pro výrobu betonu s ohledem na životní prostředí, dostupnost nerostných surovin a ekonomii 

je v současné době důležité využívat druhotné a odpadové suroviny. Podporuje to oběhové 

hospodářství, kde nevznikají de facto žádné odpady. Zároveň to zlevňuje výrobu betonových 

(cementářských) produktů, jelikož stále více rostou náklady na emisní povolenky, energii, 

atd. Jednou z alternativních možností, je používat do betonu filler. S ohledem na množství 

aktuálně možných fillerů je nutné tyto složky umět dobře roztřídit a optimálně využít. 

2 Materiály a metody 

Článek popisuje výzkum žulového filleru vzniklého při řezání, broušení a leštění bloků. 

Tento materiál byl vybrán s ohledem na množství vzniklého odpadu (filleru). Nejvíce tohoto 

odpadu vzniká při řezání žulového bloku na tenké dekorační kameny (obklady, dlažby), kde 
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odpad tvoří až 30 % bloku [1]. Obdobně velké množství odpadů vzniká i při úpravě např. 

mramoru, travertinu atd. Žula byla vybraná z důvodů chemického složení a menšího 

vědeckého průzkumu např. oproti mramoru. Současně jsou ve výzkumech žulového filleru 

velmi odlišné výsledky. Některé ukazují pozitivní dopad, některé negativní dopad na použití 

filleru do betonu. Tento článek částečně navazuje na dříve publikovaný odborný text [2], 

který se zabýval roztříděním fillerů dle hornin na použití do betonu. Prezentovaný text se 

podrobněji zabývá optimalizací, respektive roztřídění jednoho typu filleru na různé frakce. 

2.1 Separace filleru 

Téměř veškeré opracování dekoračních kamenů probíhá pod vodou, proto je v první fázi 

odpadem kal. Tento kal je dle technologie buď rovnou vyvážen jako odpad nebo je v 

případě novější výrobní technologie lisován, neobsahuje téměř žádnou vodu a následně je 

odvážen ke skládkování. S ohledem na přítomnost vody v odpadu, bylo třídění filleru 

pomocí sedimentace v proudící kapalině. Pro experiment byla použita sedimentační nádrž o 

rozměrech 800×300×500 mm (d×š×v), která byla rozdělena na 6 komor. Nádrž byla nejprve 

napuštěna čistou vodou cca 5 cm nad dělící příčky. Následně byl pomocí ponorného čerpadla 

přiváděn velmi řídký kal z vedlejší nádoby. Při naplnění nádrže bylo ponorné čerpadlo 

vloženo do poslední komory, aby bylo zachované kontinuální proudění kapaliny v nádrži po 

delší časový úsek. Po vypnutí ponorného čerpadla, byla kapalina 24 hod. v klidu a následně 

proběhl odběr vzorků z jednotlivých komor. Již dle vizuální kontroly byla separace jasně 

viditelná. Odebrané vzorky byly dány do pece na 24 hod. při teplotě 100 °C. Po vysušení 

bylo nutné vzorky rozdružit. Především jemnější frakce obsahovaly velké množství hrudek. 

Veškerý filler byl dále přesán pře síto s okem 0,25 mm, v případě jemnějších frakcí přes síto 

s oky 0,125 mm.  

2.2 Měrná hmotnost a měrný povrch 

První zkouškou bylo měření a výpočet měrné hmotnosti pomocí pyknometrické metody. 

Výsledné hodnoty (viz Obr. 3) jsou průměrem ze 3 náhodně odebraných vzorků z každé 

frakce (1 – 6). 

Na základě měrné hmotnosti mohla proběhnout zkouška a výpočet měrného povrchu. 

Byla použita permeabilitní metoda. Rychlost proudění vzduchu přes vrstvu stlačeného filleru 

byla měřena pomocí Blainova přístroje dle ČSN EN 196-6 - Metody zkoušení cementu - 

Část 6: Stanovení jemnosti mletí. Teplota při provádění zkoušky byla 25°C. Měření opět 

proběhlo na každé frakci 3×. 

2.3 Velikost a tvar zrn 

Měření proběhlo pomocí elektronového mikroskopu (SEM). Náhodně odebraný vzorek byl 

zkoumán na 3. náhodně vybraných místech ve dvou přiblíženích: 320× (zkoumaná plocha 

839×839 μm) a 620× (zkoumaná plocha 433×433 μm) (viz Obr. 1). Na první pohled je 

znatelný rozdíl ve velikostech jednotlivých zrn filleru (viz Obr. 2). U prvního vzorku 

(největší zrna), bylo zkoumáno ještě menší přiblížení (plocha 1280×1280 μm), aby byl 

doplněn dostatečný počet sledujících zrn. Výsledky většího přiblížení vzorku 1 byly 

zkreslené, jelikož je ve vzorku i velmi velké množství malých částic. U posledního vzorku 

s nejmenšími zrny je naopak větší přiblížení (plocha 149×149 μm). Velikost zkoumaných 

zrn ze SEM obrazu lze libovolně volit. Na základě zvolených parametrů detekce jsou 

vybraná větší nebo menší zrna z pořízeného obrazu. Z tohoto důvodu nelze přesně pevně 
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určit velikost všech zrn obrazu a tím pádem i frakce. Velikost zrn je v tomto případě pouze 

pro porovnání kruhovitosti a poměru stran zrn. Ačkoliv není možné vyhodnocovacím 

programem detekovat všechna zrna z pořízené fotografie naráz, lze považovat detekovaná 

zrna za dostatečně reprezentativní vzorek. Experiment má odhalit, zdali se mění s velikostí 

zrn i kruhovitost a poměr stran.  

2.4 Chemické složení 

 

Obr. 1. Analýza tvaru a velikosti zrn (vlevo plocha 839×839 μm, vpravo plocha 433×433 μm) 

1 2 3 

4 5 6 

Obr. 2. SEM snímky vzorků (1-6) od největších zrn po nejmenší zrna 
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Identifikace chemických prvků a jejich oxidů proběhla na SEM snímcích z kapitoly 2.3 

pomocí EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) analýzy. Veškerá měření probíhala z plochy 

celého pořízeného snímku a pro obě výše zmíněná zvětšení.  

3 Výsledky 

Žulový filler byl pomocí sedimentace úspěšně rozdělen na 6 frakcí, které vykazovaly odlišné 

vlastnosti. Bylo potvrzeno, že separace jednotlivých frakcí filleru pomocí sedimentace 

v proudící kapalině je možná, relativně funkční a účinná. Koloběh vody obsahující žulový 

kal v sedimentační nádrži z poslední sedimentační komory do první ovšem nanesl mnoho 

velmi jemných částic i do prvního vzorku s největšími zrny (viz Obr. 2). Sedimentace 

obecně závisí zejména na velikosti, tvaru a měrné hmotnosti zrn. Při třídění zrn filleru 

v daných podmínkách záleželo více na velikosti zrn, než na měrné hmotnosti. Měrná 

hmotnost jednotlivých frakcí filleru byla vzestupná (viz Obr. 3). Největší rozdíl je mezi 

vzorky, které byly odebrány ze 3. a 4. sedimentační komory (označeno shodně vzorek 3 a 

4).  

Sestupné rozdělení zrn filleru od největšího k nejmenšímu bylo již na první pohled 

znatelné. Tento odhad potvrdily výsledky měrného povrchu. Na Obr. 3 jsou nadále vidět 

postupně vzrůstající hodnoty, přičemž v případě vzorků 4 – 6 má měrný povrch srovnatelné 

hodnoty. 

 

 

Obr. 1. Měrná hmotnost a měrný povrch 

Velikost zrn byla určena pomocí tzv. ekvivalentního kruhového průměru. K této hodnotě 

byla vždy přiřazena kruhovitost a poměr stran zrn. Důležitým aspektem při měření je, zdali 

se uvažuje objem zrn nebo počet zrn. To má zásadní vliv na výsledné hodnoty. Dále je ve 

výsledcích rozdělené z jakého přiblížení byly naměřeny. Ve sloupcích jsou hodnoty 
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z menšího přiblížení, křivky ukazují hodnoty z většího přiblížení vzorku. Z následujících 

obrázků je patrné, že sedimentace v proudící kapalině roztřídila zrna od největšího 

k nejmenšímu, ačkoliv i první vzorky obsahovaly velké množství malých částic. Dále je 

vidět mírný trend, že se zmenšujícími zrny roste kruhovitost. U poměru stran lze vidět spíše 

stagnaci. 

 

 

Obr. 2. Velikost a tvar dle objemu zrn 

 

 

Obr. 3. Velikost a tvar dle počtu zrn 

Na Obr. 4 a 5 jsou znázorněné aritmetické průměry naměřených hodnot. Téměř vždy jsou 

tyto hodnoty blízké i mediánu, což potvrzuje Obr. 6. Zde je vidět, že rozdělení zrn z jednoho 

měření odpovídá téměř Gaussově křivce. 
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Obr. 4. Rozložení hodnot poměru stran při 1 měření (Gaussova křivka) 

Chemická analýza ukázala mírně vzrůstající trend u SiO2 se zmenšujícími se zrny. Tento jev 

lze pozorovat i u Na2O, kde je ale nárůst hodnot velmi malý. Naopak klesající trend se 

zmenšujícími se zrny filleru je u Fe2O3. Ostatní oxidy žádné výrazné změny podílu 

v závislosti na velikosti zrn nevykazují. 

 

 

Obr. 5. Chemická analýza 

4 Diskuze 

Důležitými podmínkami pro použití filleru do betonu je tvar zrn. Má zásadní vliv na reologii 

betonové směsi. Čím jsou více kulatá zrna, tím je lepší reologie betonové směsi. V našem 
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případě byla měřena kruhovitost zrn, přičemž kruhovitost může nabývat hodnot od 0 do 1. 

Dokonalý kruhový tvar bude mít hodnu 1 a dlouhé, protáhlé tvary budou mít hodnoty blízké 

0. Velikost jednotlivých zrn filleru je rovněž důležitá. Dle některých studií nezávisí 

reaktivita křemíku pouze na struktuře (amorfní křemík), ale i na velikosti zrn a měrném 

povrchu materiálu [3]. Dle jiných studií [4] mají velmi malá inertní zrna při vhodném návrhu 

betonové směsi rovněž pozitivní vliv na vlastnosti betonu. Vytvářejí hutnější strukturu, čímž 

ovlivňují nejen pevnostní charakteristiky, ale také například nasákavost, mrazuvzdornost, 

odolnost proti agresivnímu prostředí, atd. Měření velikosti zrn bylo v tomto případě pouze 

ukazatelem pro kruhovitost, poměr stran a chemickou analýzu zrn. Pro zjištění přesného 

rozdělení velikosti jednotlivých zrn je nutné použít např. laserovou difrakci.  

5 Závěr 

Dle provedených zkoušek lze filler dále třídit na menší frakce. Se zmenšujícími zrny roste 

měrná hmotnost a měrný povrch filleru. Současně se zmenšujícími zrny mírně roste i 

kruhovitost, což má pozitivní dopad na použití do betonu s ohledem na zpracování čerstvé 

směsi. Poměr stran zrn filleru nevykazuje žádný trend a dle výsledků je nezávislý na velikosti 

zrn. Pozitivní dopad na použití filleru v betonu naznačuje i malý ekvivalentní kruhový 

průměr zrn a chemická analýza, kde se zmenšujícími zrny mírně roste podíl SiO2.  
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Literatura 

[1] N. Careddu , G. Siotto , R. Siotto , C. Tilocca, From landfill to water, land and life: 

The creation of the Centre for stone materials aimed at secondary processing 

Resour. Policy , 38 ( 3 ) ( 2013 ) , pp. 258 - 265 

[2] L. Musil et al, Characterization of fillers made of natural stones as a cement 

substitute, 2021 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1039 012007 

[3] J.C Benezet, A Benhassaine, Grinding and pozzolanic  reactivity of quartz powders, 

Powder Technology, Volume 105, Issues 1–3, 1 November 1999, Pages 167–171. 

[4] M. Vijayalakshmi, A.S.S. Sekar, G. Ganesh prabhu, Strength and durability properties 

of concrete made with granite industry waste, Construction and Building Materials, 

Volume 46, 2013, Pages 1-7, ISSN 0950-0618 

28. BD (2022) POSTEROVÁ SEKCE

ISBN 978-80-907611-6-2 88



Ing. Luboš Musil 
 ČVUT v Praze, Fakulta stavební 

Katedra bet. a zděných konstrukcí 

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 

          Czech Republic 

 +420 224 354 622 

☺ lubos.musil@fsv.cvut.cz 

URL concrete.fsv.cvut.cz 

 

Ing. Roman Chylík 
 Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Thákurova 7/2077 

          166 29 - Praha 6, Dejvice 

 +420 224 354 624 

 +420 224 354 624 

☺ roman.chylik@fsv.cvut.cz  

URL http://concrete.fsv.cvut.cz 

 

doc. Ing. Jan Vodička, CSc. 
 ČVUT v Praze, Fakulta stavební 

Katedra bet. a zděných konstrukcí 

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 

          Czech Republic 

 +420 224 354 622 

☺ jan.vodicka@fsv.cvut.cz  

URL concrete.fsv.cvut.cz 

 

 

  
 

 

28. BD (2022) POSTEROVÁ SEKCE

ISBN 978-80-907611-6-2 89



KOROZNÍ ODOLNOST ALKALICKY AKTIVOVANÝCH 
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Abstrakt 

Příspěvek se zabývá odolností aluminosilikátových materiálů (AAM), v nichž matrici tvoří 

alkalicky aktivovaný odpadní cihelný střep a plnivo je alternativně zastoupeno křemenným 

pískem a cihelnou drtí. Po 6 měsících byly vzorky AAM vyjmuty z korozních prostředí 

a následně byla provedena charakterizace vlastností materiálu. Byly stanoveny pevnosti 

v tahu za ohybu a v tlaku a byla charakterizována pórová struktura. Mikrostruktura 

a morfologie vzniklých produktů byly sledovány elektronovým mikroskopem. Výsledky 

ukázaly, že navržené AAM mají vysokou odolnost ve vybraných korozních prostředích. 

Příspěvek představuje vzájemné vztahy mezi složením materiálu, mechanickými 

vlastnostmi a mikrostrukturou. 

Klíčová slova: alkalická aktivace, cihelný prach, koroze, porozita, mikrostruktura 

 

1 Úvod 

Jednou z důležitých vlastností stavebních materiálů je jejich korozní odolnost. Pojivové 

systémy na bázi portlandského a směsných cementů neodolávají působení mnoha prostředí, 

zejména se jedná o silné kyseliny a hydroxidy, sírany, hořečnaté a amonné ionty, agresivní 

CO2 a plyny kyselého charakteru. Působením uvedených látek dochází k poškození, někdy 

až k úplnému rozpadu pojiva v betonech, maltách, stěrkách apod. 

Alternativou k materiálům na bázi portlandského cementu jsou alkalicky aktivované 

aluminosilikáty (AAM), které mají vyšší odolnost vůči uvedeným prostředím; AAM, jejichž 

složení, vzniklé alkalickou aktivací reaktivních aluminosilikátů, vede totiž ke vzniku 

sloučenin odlišného charakteru [1, 2, 3]. 

Odolnost vůči prostředí byla zkoušena na AAM, kde byl jako prekurzor použit odpadní 

cihelný prach, aktivátorem byl upravený roztok draselného vodního skla. Směsi obsahovaly 

dva druhy kameniva – křemenný písek, alternativně cihelnou drť. Zkušební tělesa byla 

uložena v 5 různých prostředích – na vzduchu (VZ), v plynném CO2 (OU), v destilované 

vodě (DV), v kyselině chlorovodíkové (H) a v roztoku hydroxidu sodného (OH). Po 200 

28. BD (2022) POSTEROVÁ SEKCE

ISBN 978-80-907611-6-2 90



dnech byly vzorky vyjmuty z korozních prostředí a následně byla provedena charakterizace 

jejich vlastností. Byly stanoveny pevnosti v tahu za ohybu a tlaku a pórová struktura. 

Mikrostruktura a morfologie vzniklých produktů byla sledována elektronovým skenovacím 

mikroskopem.  

2 Materiál zkušebních těles 

Alkalicky aktivovaný aluminosillikátový kompozit byl vyroben z odpadního cihelného 

prachu jako prekurzoru a z roztoku draselného vodního skla se silikátovým modulem 

Ms = 1,0 (poměr SiO2/K2O) jako aktivátoru. Cihelný prach je odpadem při výrobě 

kalibrovaných tepelně izolačních cihelných bloků v cihelně v Libochovicích (HELUZ 

cihlářský průmysl v.o.s., ČR). Prekurzor byl vysušen při 105 °C do konstantní hmotnosti 

a následně prosát sítem 1 mm. Alkalický aktivátor byl připraven z draselného vodního skla 

(Vodní sklo, a. s., ČR) o složení 26,23 % SiO2 a 12,06 % K2O, které bylo vybráno z důvodu 

nižšího sklonu ke tvorbě výkvětů. Směs byla doplněna dvěma druhy plniv, a to zkušebním 

křemenným pískem složeným z 3 frakcí v poměru 1:1:1 (PG1 0,063–1,00 mm, PG2 0,25–

4,00 mm a PG3 1,00–4,00 mm), další druh plniva představovala cihelná drť o velikosti zrn 

1 až 4 mm. Složení směsí uvádí Tab. 1. Ze směsí byla připravena zkušební tělesa o velikosti 

40×40×160 mm. Po ztvrdnutí kompozitů byla tělesa vyjmuta z forem, zabalena do PE fólie 

a uskladněna v laboratorních podmínkách (teplota 21±2 °C a relativní vlhkost vzduchu 52±5 

%).  

Tab. 1 Složení směsí pro výrobu zkušebních těles 

Směs 
Cihelný prach 

(g) 

Vodní sklo 

(g) 

KOH 

(g) 

Plnivo 

(g) 
Voda 

(g) 
Křemenný písek Cihelná drť 

38K 200 90 32,5 210 – 23,0 

43K 200 90 32,5 – 210 53,3 

3 Metodika zkoušení a zkušební metody 

Zkušební tělesa byla po 28 dnech tvrdnutí vyjmuta z PE folie, vysušena do konstantní 

hmotnosti a zvážena. Jedna sada každého kompozitu byla podrobena stanovení pevnosti 

v tahu za ohybu a tlaku, označení vzorků 38K-REF, 43K-REF. Ostatní tělesa byla po 

6 kusech uložena do 5 prostředí uvedených v Tab. 2. 

Tab. 2 Korozní prostředí 

Prostředí Koncentrace  Použitá látka 

Vzduch – – 

CO2 20 % CO2  

Destilovaná voda – – 

HCl 10-2 mol∙l–1 HCl – 36% p. a. 

NaOH 50 g∙l–1 NaOH  p. a. 

 

Po 200 dnech byla tělesa vyjmuta z uvedených prostředí, vysušena do konstantní hmotnosti 

a zvážena. Následně byly na tělesech stanoveny vybrané mechanické vlastnosti, tj. pevnost 

v tahu za ohybu a v tlaku. Porozimetrická měření byla provedena rtuťovým porozimetrem 

Micromeritics 9310. Zobrazovací metoda byla prováděna skenovacím elektronovým 
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mikroskopem TESCAN MIRA3 XMU (SEM) s prvkovou sondou EDX Brucker, umožňující 

stanovení složení vzorku v určeném bodě. Vzorky byly pro pozorování v elektronovém 

mikroskopu pozlaceny. Pro představu velikosti útvarů na snímku je v legendě snímku vždy 

uvedeno příslušné měřítko. 

4 Výsledky a jejich diskuse 

Vhled těles po 200denním uložení v různých prostředích je znázorněn na Obr. 1. Tělesa 

byla soudržná, na žádném z těles se neobjevily trhlinky v povrchové vrstvě.  

 

 
 

 
  

Obr. 1 Vzhled těles po 200denním uložení v různých prostředích 

4.1 Výsledky pevností 

Pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku materiálu těles uložených po dobu 200 dnů v daných 

prostředích a pevnosti vzorků po 28 dnech od výroby jsou uvedeny v Tab. 3. Pevnosti po 

28 dnech byly zvoleny jako referenční; v grafech na Obr. 2 a 3 je ukázán vztah pevností po 

200 dnech uložených v daných prostředích k pevnostem referenčního vzorku. 

Tab. 3 Pevnosti po 200 dnech uložení v daných prostředích a pevnosti po 28 dnech (REF) 

Vzorek 

Pevnost v tahu 

za ohybu 

(MPa) 

Pevnost 

v tlaku 

(MPa) 

Vzorek 

Pevnost v tahu 

za ohybu 

(MPa) 

Pevnost 

v tlaku (MPa) 

38K-VZ 2,1 62,5 43K-VZ 2,1 60,3 

38K-OU 5,8 59,6 43K-OU 2,5 38,6 

38K-DV 2,9 66,5 43K-DV 1,7 58,5 

38K-H 2,9 65,9 43K-H 1,8 58,5 

38K-OH 2,3 65,2 43K-OH 1,3 59,4 

38K-REF 2,6 34,8 43K-REF 3,4 33,0 

 

Vzorky 38K vykázaly po uložení ve všech prostředích pevnost v tlaku výrazně vyšší o 71 až 

91 % v porovnání k referenčnímu vzorku, pevnost v tahu za ohybu byla u vzorku 38K-VZ 

nižší o 18 % a u vzorku 38K-OH o 11 %, ostatní vzorky měly pevnost vyšší. Vzorky 43K, 

obsahující cihelnou drť jako plnivo, vykázaly po uložení ve všech prostředích vyšší pevnost 

v tlaku o 17 až 83 %, naopak pevnosti v tahu za ohybu byly ve všech případech nižší o 28 

až 61 %.  

Vyšší pevnosti v tlaku u vzorků 38K souvisejí pravděpodobně s pevností křemene 

(1600 MPa [4]), která se výrazně liší od pevnosti cihelného střepu (třídy pevnosti 2 až 

40 MPa podle národní přílohy NA k EN 771-1 [5]). Vzniklé produkty alkalické aktivace 

cihelného střepu se na rozdílu pevností projevují méně, přestože ve vzorcích 43K by mělo 

být těchto produktů více vzhledem k možnosti reakce povrchu cihelné drti s alkalickým 

aktivátorem.  
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Porovnají-li se pevnosti vzorků uložených v prostředí HCl a NaOH s pevností vzorku 

uloženého na vzduchu jsou srovnatelné, přestože roztoky obsahují H+, resp. OH− ionty.  

 

 

Obr. 2 Porovnání pevností vzorků 38K ke zvolenému referenčnímu vzorku 38K-REF 

 

 

Obr. 3 Porovnání pevností vzorků 43K ke zvolenému referenčnímu vzorku 43K-REF 

4.2 Výsledky porozimetrických měření 

U vzorků 38K-DV a 38K-H je průběh křivek kumulativního objemu pórů velmi podobný, 

póry se vyskytují ve dvou intervalech průměrů, 60 až 1 m a 0,1 až 0,006 m. Podobné jsou 

také křivky vzorků 38K-VZ a 38K-OH, u těchto vzorků se malé póry téměř nenacházejí, 

většina pórů je pouze v intervalu průměru 60 až 5 m. Křivka vzorku 38K-OU se výrazně 

liší, na rozdíl od ostatních vzorků v podstatě neobsahuje velké póry, pórová struktura je 

tvořena převážně póry  z úzkého intervalu průměru, a to 0,02 až 0,007 µm. U referenčního 
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vzorku je většina pórů v intervalu průměru 60 až 1 m, podobně jako u vzorků 38K-DV, 

38K-H, 38K-VZ a 38K-OH, objem těchto pórů je však více než dvojnásobný. 

 

 

Obr. 4 Kumulativní objem pórů vzorků 38K 

 

Obr. 5 Kumulativní objem pórů vzorků 43K 

Vzorky 43K-VZ, 43K-DV, 43K-H a 43K-OH mají shodný průběh křivek kumulativního 

objemu pórů. U všech vzorků se většina pórů nachází v intervalu průměru 0,2 až 0,02 m, 

část pórů je v intervalu 60 až 0,2 m. Pórová struktura vzorku vystaveného působení CO2 

(43K-OU) je opět výrazně odlišná, vzorek obsahuje většinu pórů pouze v úzkém intervalu 
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průměru 0,02 až 0,006 m. Referenční vzorek obsahuje póry v celém intervalu sledovaných 

průměrů s výrazným zastoupením pórů v intervalu 0,03 až 0,006 m.  

Vzorky 43K mají v porovnání se vzorky 38K takřka dvojnásobný celkový objem pórů. 

Rozdíl je způsobený především přítomností velkého množství malých pórů v intervalu 0,1 

až 0,01 m (43K-VZ, DV, H), resp. 0,02 až 0,006 m (43K-REF a OU). 

Vzorky 38K-OU a 43K-OU vykazují největší shodu mezi vzorky s různými plnivy, oba 

mají výskyt pórů pouze v úzkém intervalu okolo průměru 0,02 až 0,007 m, ale i u těchto 

vzorků je rozdíl v celkovém objemu pórů, který je ve vzorku 43K-OU dvojnásobný. 

4.3 Studium mikrostruktury elektronovým mikroskopem 

Mikrostruktura vzorků byla studována elektronovým mikroskopem. Vzorky 38K (viz 

Obr. 6), vyjma vzorku 38K-OU, mají podobnou mikrostrukturu, nebyly identifikovány 

krystalické útvary, hmota obsahuje četné trhliny. Vzorek 38K-OU je kompaktní, na povrchu 

jsou drobné útvary nepravidelného tvaru.  

 

   
38K-VZ – 5000× 38K-OU 5000× 38K-DV 5000× 

   
38K-H 5000× 38K-OH 5000× 38K-REF 5000× 

Obr. 6 Snímky mikrostruktury vzorků 38K  

Vzorky 43K (viz Obr. 7) mají podobnou strukturu s četnými trhlinami, kromě vzorku 43K-

OU. Tento vzorek je kompaktní, bez trhlin, povrch je tvořen z drobných útvarů 

nepravidelného tvaru. 
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43K-VZ – 5000× 43K-OU 5000× 43K-DV 5000× 

   
43K-H 5000× 43K-OH 5000× 43K-REF 5000× 

Obr. 7 Snímky mikrostruktury vzorků 43K  

5 Závěr 

Korozní odolnost kompozitů na bázi alkalicky aktivovaného cihelného prachu je vysoká. 

U vzorků s křemenným plnivem (vzorky 38K) se pevnosti v tlaku zvýšily ve všech 

prostředích oproti pevnostem po 28 dnech, mírné zvýšení nastalo i v porovnání s pevností 

vzorku uloženého 200 dnů na vzduchu. Pevnost v tlaku vzorků s cihelnou drtí (43K) se 

zvýšila oproti pevnosti referenčního vzorku po 28 dnech tvrdnutí ve všech prostředích. Tento 

nárůst v obou případech může svědčit o tom, že žádné korozní prostředí nemá negativní vliv 

na postupné doreagovávání aktivátoru s prekurzorem. Postupné reakci lze přisoudit výrazné 

změny v porozitě mezi referenčními vzorky a vzorky vystavenými korozním prostředím. 

U obou kompozitů došlo ke snížení objemu pórů v oblasti velkých pórů.  

Největší odlišnosti v porozitě a pevnostech nastaly v prostředí CO2, u obou vzorků došlo 

k vymizení velkých pórů, vzorky obsahuji póry pouze v úzkém intervalu nejmenších pórů, 

ale mají největší celkový objem pórů ze sledovaných prostředí. Celkové objemy pórů 

korespondují s pevnostmi, vzorky uložené v prostředí CO2 mají nejnižší tlakové pevnosti.  

Vymizení velkých pórů a absence trhlin měly důsledek v nejvyšších pevnostech v tahu 

za ohybu. Vysvětlení změn v porozitě mezi referenčními tělesy a vzorky v jednotlivých 

prostředích může být ve spolupůsobení dvou procesů: stále může docházet k postupné reakci 

mezi aktivátorem a prekurzorem, a dále může docházet ke změně nezreagovaného vodního 

skla na xerogel – tuto změnu pravděpodobně silně podpořilo působení CO2 ve vlhkém 

prostředí. 
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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá diagnostikou, prepočtom a stanovením aktuálnej zaťažiteľnosti troch 

betónových klenbových mostov na pôvodnej železničnej trati Bratislava – Žilina. Táto bola 

vybudovaná v roku 1954 v súvislosti s preložkou trate, vyvolanou výstavou vodnej nádrže 

Nosice. V súčasnosti je železničná trať preložená do novej polohy a existujúca pôvodná trať, 

vrátane existujúcich inžinierskych objektov, bude využitá pre vybudovanie novej pozemnej 

komunikácie spájajúcej okresné mestá Púchov a Považská Bystrica. Úloha bola riešená 

v rámci spolupráce nášho pracoviska so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) 

a Výskumným a vývojovým ústavom železníc (VVÚŽ). Zo záverov z prepočtov a následne 

stanovenej zaťažiteľnosti vyplýva, že predmetné mostné objekty sú vhodné na ďalšie 

využite, ale je potrebná ich rekonštrukcia. 

Kľúčové slova: betón, klenbový most, diagnostika, prepočet, zaťažiteľnosť 

 

1 Úvod 

Z dôvodu modernizácie Slovenských železníc na traťovú rýchlosť 200 km/hod v úseku 

Púchov - Považskou Bystrica nastalo k zmene vedenia železničnej trate z dôvodu 

nevyhovujúcich smerových pomerov. V tomto úseku bola postavená nová železničná trasa, 

ktorá si vyžaduje dva tunely a niekoľko mostov včítane premostenia Nosickej priehrady. 

Pôvodné železničné teleso je v rámci revitalizácie spolu s existujúcimi mostnými objektami 

využité na novú pozemnú komunikáciu. Nachádzajúce sa objekty bolo nutné podrobiť 

diagnostickému prieskumu, prepočítať na nové zaťaženie a odporučiť, či sú alebo nie sú 

využiteľné pre novú cestnú komunikáciu.  

V januári 2021 bola naša katedra oslovená v rámci spolupráce s praxou železnicami 

Slovenskej republiky (ŽSR) a Výskumným a vývojovým ústavom železníc (VVUŽ), aby 
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vykonala diagnostiku a prepočet 5-tich mostných objektov. Prezentované tri klenbové 

betónové mosty boli súčasťou zadania. 

2 Popis mostných objektov a zhodnotenie ich aktuálneho stavu 

Mostné objekty č. 209 (Obr. 1 a)), č. 220 (Obr. 1 b)) a č. 228 (Obr. 1 c)) sa nachádzajú 

v telese pôvodnej železničnej trate na TÚ: žst. Bratislava hl. st. – žst. Žilina zriaďovacia 

stanica, ktorá bola vybudovaná v roku 1954 v súvislosti s preložkou trate, vyvolanou 

výstavou vodného diela Nosice. Diagnostika betónových klenbových mostov bola vykonaná 

v dňoch 17.-18.3.2021. Diagnostický prieskum bol zameraný na stanovenie aktuálneho 

stavu, rozsah porúch, ktorý sa robil najmä vizuálnou prehliadkou, overením skutočných 

rozmerov betónových klenieb, získaním materiálových charakteristík betónov a kamenného 

obkladu a overením prítomnosti betonárskej výstuže za pomoci 3D skenu. Výpočtové 

modely v programe SCIA Engineer reflektovali na údaje o aktuálnych materiálových 

charakteristikách a okrajových podmienkach jednotlivých objektov. Následne boli všetky tri 

klenbové mosty prepočítané a stanovili sa ich zaťažiteľnosti [1-3]. 

 

      
 

a)                                                                      b) 

 

c) 

Obr. 1 Fotografie diagnostikovaných mostov [1-3] a) č. 209, b) č. 220, c) č. 228 

Pomocou 3D skenu sa overovala prítomnosť betonárskej výstuže ako v betónovej klenbe, 

tak v driekoch opôr. Betonárska výstuž nebola zistená, teda všetky tri klenby sú z prostého 

betónu. 
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2.1 Mostný objekt č. 209 

Nosná konštrukcia mosta č. 209 je tvorená monolitickou betónovou klenbou s premennou 

hrúbkou (0,650  2,0 m ) o svetlosti 4,0 m. Mostný objekt premosťuje miestnu komunikáciu 

a potok. Svetlá výška otvoru je 3,5  5,2 m. Nachádza sa v km 161,218 v pôvodnom 

železničnom telese TÚ: žst. Bratislava hl. st. – žst. Žilina zriaďovacia stanica. Tvar klenby 

je kruhový segment. Klenba je presypaná vrstvou zeminy s premennou hrúbkou a je riešená 

ako jeden dilatačný celok. Uhol kríženia miestnej komunikácie s železničnou traťou je 90°. 

Spodnú stavbu tvoria dve masívne gravitačné opory z prostého betónu, rovnobežné krídla 

v smere obce Nosice a svahové (šikmé) krídla v smere na železničnú zastávku Nosice. Čelá 

opory sú zvislé. Opory a krídla sú pravdepodobne založené plošne.  

2.2 Mostný objekt č. 220 

Mostný objekt č. 220 sa nachádza v km 164,620 v blízkosti Nosickej priehrady. Bol 

postavený v roku 1957 a doposiaľ nebol rekonštruovaný. Premosťovanou prekážkou je 

miestny vodný tok, ktorý križuje existujúce železničné teleso pod 90° uhlom. Nosnou 

konštrukciou je betónová klenba hrúbky 0,5 m so svetlosťou 2,5 m. Tvar klenby je kruhový 

segment a je rozdelená na dva dilatačné celky. Voľná výška otvoru je 2,3 m. Klenba 

pozostáva z dvoch dilatačných celkov. Klenba je presypaná vrstvou zeminy násypu zemného 

telesa trate o hrúbke cca 2,6 m. Spodnú stavbu tvoria dve masívne gravitačné opory 

z prostého betónu a rovnobežné gravitačné krídla rovnako z prostého betónu. Čelá opory sú 

zvislé. Opory a krídla sú pravdepodobne založené plošne.  

2.3 Mostný objekt č. 228 

Mostný objekt č. 228 sa nachádza v km 167,131 skúmaného pôvodného traťového úseku 

TU 2701. Premosťovanou prekážkou je miestny vodný tok, ktorý križuje existujúce 

železničné teleso pod uhlom 90°. Pred vtokovou stranou je rámový priepust popod cestnú 

komunikáciu. Miestny potok má upravené dno a brehy na vtokovej strane. Na výtokovej 

strane vyúsťuje do vodnej nádrže Nosice. Bočné steny sú kolmé na teleso trate. Nosnou 

konštrukciou je betónová klenba hrúbky 0,71 m a kamenný driek. Tvar klenby je kruhový 

segment a je rozdelená na tri dilatačné celky. Svetlosť otvoru je 3,0 m a voľná výška je na 

vtokovej strane 2,7 m. Klenba je presypaná vrstvou zeminy násypu zemného telesa trate 

o hrúbke cca 4,0 m. Informácie o spodnej stavbe nebolo možné diagnostickou prehliadkou 

získať. S ohľadom na bežné podmienky a parametre predpokladáme, že sa jedná o gravitačné 

opory na líci obložené riadkovým kamenným obkladom. Líc opory je zvislý. Rub je 

pravdepodobne spádovitý, rozširujúci sa od úložnej plochy k základovej škáre. Opory 

a krídla sú pravdepodobne založené plošne. 

2.4 Aktuálny stav, typické poruchy a výsledky z diagnostiky sledovaných objektov 

Na všetkých troch sledovaných mostných objektoch sa nachádzali trhliny v čelách klenieb 

(kolmé trhliny), ďalej trhliny kopírujúce vonkajší obrys tvaru klenby, ktoré oddeľovali 

klenbu od rímsových častí na obidvoch čelách. Cez celú dĺžku klenieb boli pozorované 

trhliny, ktoré prechádzali cez celú hrúbku v oblasti vrcholu klenby. Prezrádzali to početné 

stopy po priesakoch vody od nefunkčnej hydroizolácie. 

Na líci spodnej stavby – oporách vidno stopy (záclony, inkrustácie) po presakujúcej vode od 
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rubu, predovšetkým cez škáru medzi oporou a klenbou. Drobné poruchy predstavuje 

vydrolovanie malty zo styčných škár. Vo vnútri klenieb sú na niektorých miestach vidieť 

mapy po priesakoch vody a výluhu cementu.  

 

    
 

a)                                                                        b) 

Obr. 2 Typické poruchy klenieb: a) oddelenie klenby od rímsy v rubovej časti, trhlina v päte 

klenby [1], b) trhlina vo vrchole klenby [2] 

Povrchy betónov boli častokrát zvetrané, lokálne znečistené a zarastené machom, trávou 

a na rímsových častiach aj náletovými drevinami. Tvar ríms bol spravidla rozpadnutý, silne 

poškodený degradáciou. Poruchy, ktoré by signalizovali zníženie únosnosti spodnej stavby 

pri všetkých troch objektov, alebo iné narušenie statickej spôsobilosti neboli zistené.  

Kvalita betónu klenieb a aj driekov bola zisťovaná nedeštruktívnou metódou a to 

Schmidtovým tvrdomerom N. Deštruktívna metóda bola aplikovaná iba pri driekoch klenieb 

(z dôvodu prístupnosti vrtnej súpravy). Pri všetkých troch objektoch bola zistená trieda 

betónu C 20/25, s ktorou bolo uvažované aj pri prepočtoch. Betonárska výstuž nebola 

pomocou 3D skenu ani na jednom objekte detegovaná, vo všetkých modeloch sa uvažovalo 

s prostým betónom. 

Hodnotenie mostných objektov je nasledovne: 

• Mostný objekt č. 209: stav III. - dobrý; 

• Mostný objekt č. 220: stav II. – veľmi dobrý; 

• Mostný objekt č. 228: stav II. – veľmi dobrý. 

3 Prepočet 

Pri prepočte všetkých troch mostných objektov boli vytvorené v programe SCIA Engineer 

viaceré varianty výpočtových modelov. Modelovali sa iba klenby (č. 209 – premenný 

prierez, ostatné klenby konštantnej hrúbky) bez driekov opôr. Uloženie klenieb bolo 

variabilné: votknuté a kĺbovo uložené. Ďalej vo vrchole klenby sa buď zanedbala zistená 

trhlina, alebo sa simulovala po celej hrúbke klenby vloženým kĺbom. Modeloval sa iba jeden 

dilatačný celok (Obr. 3). Celkovo tak boli vytvorené minimálne štyri výpočtové model pre 

každý objekt. Pri posúdení klenieb z prostého betónu sa zohľadňovala návrhová odolnosť 

ohybového momentu a osovej sily v súlade s [6]. Sledovali sa tri prierezy: v päte klenby, 

v ¼ dĺžky klenby a v jej vrchole. V týchto prierezoch bola stanovovaná aj zaťažiteľnosť 

jednotlivých objektov. Vykonané výpočty pre normálnu zaťažiteľnosť preukázali 
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dostatočnú rezervu pre zaťaženie, ktoré sa očakáva od dopravy na novej pozemnej 

komunikácii s dostatočnou rezervou. Pripisujeme to aj tomu, že nové zaťaženie je menšie 

oproti zaťaženiu od železničnej dopravy.  

 

 

Obr. 3 Ukážka dvoch variant výpočtového modelu klenby [2] 

Zaťažiteľnosť je vyjadrená pomerom medzi odolnosťou prierezu betónovej klenby 

reprezentujúcu tlakovým napätím (výpočtová hodnota pevnosti betónu v tlaku) a napätiami 

v betónovej klenbe vyvolané zaťažením.  

Podľa smernice [4] boli zhodne pre všetky tri klenby stanovené: 

• normálna zaťažiteľnosť 32 ton; 

• zaťažiteľnosť na jednu nápravu – vzhľadom na prierez klenby nebola stanovovaná; 

• výhradná zaťažiteľnosť, ktorá je znížená na hodnotu 90 ton; 

• výnimočná zaťažiteľnosť nebola stanovená.  

4 Závery 

Z výsledkov diagnostiky (vizuálnej a dotykovej), prepočtov a stanovených zaťažiteľností 

sledovaných betónových klenbových mostov, ktoré sa nachádzajú na opustenom 

železničnom telese v úseku Púchov - Považská Bystrica možno konštatovať, že uvedené 

objekty je možné opraviť na takú úroveň, ktorá je v súlade s aktuálne platnými normami 

a predpismi. Všetky tri objekty sú vhodné na revitalizáciu a po realizácii opráv, ktoré je 

možné vykonať bez obmedzení (železničný zvršok bol znesení), môžu byť využívané pri 

budovaní novej pozemnej komunikácii, ktorá je plánovaná až po rekonštrukcii jednotlivých 

mostných objektoch. Dôležitým faktorom aj naďalej zostáva dôraz na pravidelnú údržbu 

mostov, ktorá je predpokladom pre zabezpečenie správnej funkcie mostov počas prevádzky. 
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Abstrakt 

Kompozitní (FRP) výztuž je ve stavebnictví využívána především pro svou vysokou odolnost 

vůči agresivnímu prostředí. Technologie výroby (a též návrh) přímých FRP prutů je dnes již 

velmi dobře zvládnuta. Avšak při návrhu betonových prvků je obvykle nutno výztuže 

přizpůsobovat požadavkům realizace a navrhovat tvarově zakřivené (ohýbané) pruty. U těchto 

pak dochází během výroby ke strukturálním změnám v průřezu, což může mít zásadní vliv na 

její životnost a též únosnost. Příspěvek popisuje problematiku degradace tvarované 

kompozitní výztuže v agresivním alkalickém prostředí a prezentuje experimentálně stanovené 

hodnoty tahové pevnosti získané z doposud realizovaných zkoušek. 

Klíčová slova: kompozitní výztuž, ohyb, ohýbaná kompozitní výztuž, degradace, alkálie 

 

1 Úvod 

Přímá kompozitní výztuž je z hlediska základních mechanických vlastností dnes již široce 

prozkoumána, její návrh v běžných návrhových situacích se stává rutinním. Odlišná situace 

nastává v případě návrhu tvarově zakřivených prutů, neboť s ohledem na složení a výrobu 

FRP výztuží se jedná o ortotropní materiál, který při namáhání jinými než tahovým silami ve 

směru nosných vláken vykazuje násobně nižší hodnoty únosnosti. V závislosti na úhlu 

odklonu působící síly od podélné osy výztuže tahová únosnost výztuže klesá – viz např. [1]. 

K zásadní redukci tahové pevnosti dochází při realizaci zakřivení výztuže, kdy redukce 

pevnosti může v závislosti na poloměru v místě ohybu dosahovat až 50% [2].  

Zásadní výhodou kompozitní výztuže je její vysoká odolnost vůči agresivním prostředím 

[3]. Četné studie však prokázaly, že alkalické prostředí může, v závislosti na typu využitých 

vláken, způsobovat její degradaci [4]. Tyto studie však byly realizovány výhradně na přímých 

výztužích. Tvarově zakřivená (ohýbaná) výztuž, u které dochází během procesu výroby 

k změnám rozložení vláken a matrice po průřezu a častěji k výrobním nehomogenitám, může 

vykazovat vyšších hodnot redukce tahové pevnosti v čase. V následujícím textu je z tohoto 

důvodu stručně sumarizován vliv agresivního alkalického prostředí na FRP výztuž a uvedeny 
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dílčí výsledky experimentu realizovaného na VUT v Brně s cílem stanovit tahovou pevnost 

zakřivené výztuže při souběžném působení zvýšené teploty a alkálií. 

2 Teoretické předpoklady 

Kompozitní výztuž se skládá z nosných vláken, které zabezpečují přenos tahových sil a 

matrice zajišťující příčnou tuhost, spolupůsobení vláken a ochranu vláken vůči okolnímu 

prostředí. V případě termosetický matric, které jsou při výrobě FRP výztuží nejčastěji 

využívány, je nutno tvar výztuže upravovat již před procesem finálního vytvrzení. Při výrobě 

je výztuž po průchodu vláken matricí tvarována a pouze částečně vytvrzena. Následně 

dochází k  ohýbání do požadovaného tvaru a poté k vytvrzení do finální podoby. Během 

procesu výroby tak dochází ke změnám ve struktuře průřezu. Vlivem tlaku ohýbacího 

mechanismu je matrice vytlačována z průřezu, vlákna mění svou délku a ztrácí rovinnost (a 

zároveň účinnost). Také často dochází k částečnému sejmutí povrchové vrstvy výztuže.  
 

 

Obr. 1 Zakřivená kompozitní výztuž; vzorek L_GFRP 

2.1 Stanovení míry redukce tahové pevnosti zakřivené výztuže dle [5] 

Redukci tahové pevnosti lze stanovit na základě vztahu uvedeného v japonské JSCE [5]: 

𝑓𝑓𝑏 = (0,05
𝑅

𝑑𝑏
+ 0,3)𝑓𝑓𝑢 ≤ 𝑓𝑓𝑢 (1) 

kde R značí poloměr zakřivení, db průměr prutu a ffu mezní tahová pevnost přímé části prutu. 

Konstanta 0,05 představuje pravděpodobnost odchylky. Tuto hodnotu je možno navýšit až na 

0,092, což však sebou nese vysoké riziko nadhodnocení skutečného chování. Pro výsledný 

vztah byla proto konzervativně zvolena hodnota 0,05 [5]. 

2.2 Vliv alkalického prostředí 

Kompozitní FRP výztuž je v betonových prvcích nejčastěji vystavena vlhkosti a zásaditému 

pH až o hodnotě 12,5-14,0. Na působení alkálií jsou citlivá především skleněná vlákna a 

v důsledku tedy i kompozitní výztuž na bázi těchto vláken (GFRP). Princip degradace je 

podobný pro alkalické, kyselinové, nebo jiné prostředí na bázi tekutin. Částice difundují do 

matrice výztuže, což způsobí její nabývání (bobtnání) a poškození rozhraní matrice a vláken. 

Tento proces vede ke vzniku mikrotrhlin, degradaci tuhosti materiálu a redukci mechanických 

vlastností výztuže.  

Vliv degradace není pro všechny typy materiálů stejná. Např. z výsledků studie [6] a [7] 

je zřejmé, že vliv degradace je nejvyšší pro skelná vlákna a nejnižší pro uhlíková vlákna. Bylo 

také prokázáno, že zvolením správného materiálu matrice jsou vlákna dostatečně chráněna 

a k degradaci výztuže v zásadní míře nemusí docházet [8], [9]. Studie [8], [9], [10] také 
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prokazují, že použití vinylesterové nebo epoxidové matrice lze pokládat za vhodnější než 

matrice na bázi polyesteru. 

2.3 Vliv teploty 

Při provádění degradačních testů je s výhodou využíváno akceleračního faktoru teploty 

prostředí, ve kterém jsou výztuže uloženy. Dochází k urychlení procesu stárnutí kompozitu 

[16], [17]. Ve studiích [11] a [12] bylo poukázáno na fakt, že lázeň s teplotou cca 60 °C může 

u výztuží s nižší kvalitou vytvrzení matrice způsobovat nejen urychlení samotného testu, ale 

také nežádoucí degradaci mechanický vlastností, což v důsledku zkresluje dosažené výsledky. 

Je proto vždy nezbytné uvážit, jaké reálné teplotě bude výztuž v průběhu životnosti 

vystavena (tj. zdali teplota nedosahuje hodnot blízkých teplotě skelného přechodu matrice Tg. 

Při této teplotě matrice výztuže začíná významně měnit odezvu na vnášené zatížení, ztrácí 

tuhost a významně redukuje své mechanické vlastnosti). 

3 Konfigurace experimentu 

Zahraniční literatura uvádí několik způsobů testování tahové pevnosti nepřímé výztuže. 

Nejpoužívanějšími jsou metody B.5 a B.12 uvedené v americké směrnici ACI 440.3R-12 

[13], které předpokládají testování výztuže v podobě třmínků. Porovnání obou zmíněných 

metod bylo provedeno ve studii [14]. Bylo zjištěno, že postup B.12 výsledky podhodnocuje. 

Pro dosažení realistického výsledku je autory studie [14] doporučeno testovanou výztuž 

umístit do betonu, tj. využít test v konfiguraci B.5. 

Vzhledem k možnostem laboratorní techniky byla koncepce metody B.5 upravena [15]. 

Na základě zjištění z předešlých experimentálních testů byla jako vhodná zvolena konfigurace 

vzorku s označením „L_GFRP“, která je patrna z Obr. 2 [15]. 
 

 

Obr. 2 Konfigurace a osazení vzorku “L_GFRP” 

Vzhledem k nutnosti dostatečného kotvení výztuže v koncovkách (min.150 mm) a výrobních 

omezeních třmínků, kdy svislou větev nebylo možné vyhotovit v delším provedení, byl 

betonový blok výškově omezen. U vzorků výztuže s vyšší pevností bylo pro zabránění 

nežádoucího porušení betonového bloku vneseno příčné tlakové napětí 4,60 MPa. 

Základním cílem experimentu bylo stanovení vlivu degradace zakřivené GFRP výztuže 

v alkalickém prostředí. Vzorky byly z tohoto důvodu po požadovaný čas exponovány roztoku 

s cíleným pH. Složení alkalické lázně a konfigurace testu bylo navrženo dle [13]. Roztok 
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ve složení 118,5g Ca(OH)2, 0,9 NaOH a 4,2g KOH na 1l deionizované vody s výsledným pH 

12,6 až 13,0 dle [13] simuluje prostředí pórů zralého betonu.  

Pro zjištění míry redukce tahové pevnosti byly současně s ohýbanou výztuží prováděny 

také zkoušky přímých prutů. Časové intervaly ponoření vzorku v lázni byly zvoleny na 30, 42 

a 90 dnů. Experiment však dále pokračuje, další testovaný čas bude 180 dní. Vzorky byly 

vystaveny prostředí tří typů (A, B a C) – viz Tab. 1  – a po stanovených časech vyjmuty 

z lázně, důkladně očištěny deionizovanou vodou, osušeny a následně testovány dle zvolené 

konfigurace testu.  

Tab. 1  Značení experimentálních vzorků a testované podmínky prostředí 

Označení 
prostředí 

Typ lázně Teplota lázně 
Materiál  

nosných vláken 

Materiál 

matrice 

Deklarovaný 

průměr 

[mm] 

Poloměr 

zakřivení 

[mm] 

A H2O 
20⁰C 

E-sklo Epoxid 10 30 B 
Alkálie 

C 40⁰C 

 

Zavedené znační vzorků: „L_GFRP_počet dnů lázně_prostředí“. Celkem bylo odzkoušeno 48 

vzorků ohýbané výztuže a 42 kusů přímé výztuže. V každé variantě lázně a času bylo 

testováno 5ks vzorků ohýbané výztuže a 4ks přímé výztuže. Jako referenční – neexponované 

– byly testovány 3ks v konfiguraci „L_GFRP“ a 6ks „GFRP“. 

 

Z Obr. 3 až Obr. 5 jsou zřejmé detaily v místě zakřivení testované výztuže po expozici 

v čase 90 dnů. U Obr. 4 a Obr. 5 je jasně patrná vysrážená vrstva vápenatých solí, kdy její 

mocnost je přímo úměrná času expozice a teplotě lázně. U vzorku L_FRP – A (Obr. 3) došlo 

jen k mírnému zesklovatění povrchu. 

 

   

Obr. 3 L_FRP_90d - A Obr. 4 L_FRP_90d - B Obr. 5 L_FRP_90d - C 
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4 Výsledky 

Mechanické charakteristiky získané z výše uvedených zkoušek jsou sumarizovány v Tab. 2. 

Uvedené výsledky jsou vztaženy ke vzorku s plným, nezploštěným, průřezem s deklarovaným 

průměrem 10 mm. 

Tab. 2  Značení experimentálních vzorků a testované podmínky prostředí 

Typ Označení 
Deklar. 
průměr 

[mm] 

Střední tahová pevnost ± směrodatná odchylka 
[MPa] 

0 dnů (referenční) 30 dnů 42 dnů 90 dnů 

P
Ř
IM

É
 GFRP_A 

10 

1367,74 ± 24,86 

1302,30 ± 14,19 1267,38 ± 28,17 1283,78 ± 43,64 

GFRP_B 1296,70 ± 25,22 1285,65 ± 20,85 1275,28 ± 23,87 

GFRP_C 1278,68 ± 25,62 1242,62 ± 36,78 1277,63 ± 30,76 

O
H

Y
B

Y
 L_GFRP_A 

704,87± 46,64* 

826,21 ± 77,25* 754,74 ± 50,58 703,37 ± 23,02 

L_GFRP_B 760,76± 49,76 696,76 ± 29,92 681,35± 64,63 

L_GFRP_C 749,14 ± 22,58 671,29 ± 43,63 549,12 ± 44,29 

  Pozn: * do vyhodnocení byly zahrnuty méně než 3 prvky - nelze stanovit pětiprocentní kvantil 
 

Grafické znázornění výsledků tahové pevnosti přímých výztuží („GFRP“) a zakřivených 

výztuží („L_GFRP“) v závislosti na době expozice je vyobrazeno na Obr. 6. Z důvodu 

odlišných okrajových podmínek (zavedené tlakové napětí do vzorků v čase 30 dní a dále) 

nejsou vzorky L_GFRP_0d do vyhodnocení uvažovány. Značení „JSCE“ reprezentuje 

krátkodobou tahovou pevnost ohybu určenou dle vztahu (1) při uvážení aktuální únosnosti 

přímého prutu, tj. tahové pevnosti odpovídající danému typu lázně a doby expozice. 
 

 

Obr. 6 Tahová únosnost vzorku v závislosti na době expozice – přímé výztuže, ohýbané výztuže 
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Typické porušení výztuže v čase 90 dnů je vyobrazeno na Obr. 7 až Obr. 9. K porušení 

obecně docházelo z důvodu koncentrace napětí a přetržení nosných vláken na počátku ohybu. 

Prvky byly po porušení podrobeny vizuálnímu zkoumání. Nevykazovaly zásadní změny ve 

struktuře materiálu. Pro přesnější stanovení je plánováno další zkoumání na mikroskopické 

úrovni. 

   

Obr. 7 L_GFRP_90d_A Obr. 8 L_GFRP_90d_B Obr. 9 L_GFRP_90d_C 

5 Závěr 

V rámci provedené experimentální studie bylo doposud ověřeno chování vzorků zakřivených 

GFRP výztuží vystavených agresivnímu prostředí po dobu 90 dní. Testy budou i nadále 

pokračovat v delších expozičních časech. I přes poměrně krátkou dobu expozice lze vyslovit 

následující závěry: 

• přímé výztuže ve sledovaném intervalu vykazují mírný pokles tahové pevnosti (z 1367,74 

± 24,86 MPa na 1277,63 ± 30,76 MPa, tedy přibližně o 6,3 %). Vzhledem k nízkému 

počtu testovaných vzorků (4ks pro jeden typ) a zjištěným hodnotám rozdílu je však tento 

závěr třeba chápat pouze jako informativní;  

• pevnost ohýbané výztuže v krátkém časovém horizontu (0 až 30 dnů) mírně narůstala. 

Tento jev může být přisouzen především vnesení tlakového napětí do betonu, které bylo 

aplikováno až v čase 30 a více dnů [15]; 

• v intervalu 42 až 90 dnů je u vzorků L_GFRP – C zřejmá degradace výztuže (z 826,21 ± 

77,25 MPa na 549,12 ± 44,29 MPa – pokles o 33,54%). Poměr pevnosti ohýbané a přímé 

výztuže v daném časovém intervalu poklesl z 63,44% na 42,98%. V případě porovnání 

referenční pevnosti přímé výztuže (v čase 0 dnů) a pevnosti ohybu v čase 90 dnů, byla 

tahová pevnost zredukována až na 40,15% původní pevnosti. Z naměřených hodnot 

experimentů lze tvrdit, že na testovaných vzorcích byla prokázána zvýšená citlivost 

vzorků na působení alkálií/teploty; 

• pro stanovení teoretické predikce únosnosti zakřivené výztuže byla ve vztahu (1) uvážena 

aktuální tahová pevnost odpovídající danému času a typu lázně. Pro většinu testovaných 

konfigurací byly predikované hodnoty konzervativní. V čase 90 dnů, kdy byla zjištěná 

nejvyšší redukce tahové pevnosti ohýbané výztuže, však již byla hodnota očekávaná dle 

vztahu (1) mírně vyšší (o 4,49 %). Tato skutečnost naznačuje, že vztah (1) nemusí plně 

vystihovat dlouhodobé chování/redukci únosnosti zakřivených výztuží. Pro potvrzení 

tohoto konstatování je však nutno experiment dále doplnit o další vzorky a časové 

intervaly; 

• pozorovaný způsob porušení byl pro všechny vzorky totožný. K porušení docházelo z 

důvodu koncentrace napětí na začátku ohybu. Snížení redukce únosnosti lze dosáhnout 
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zabezpečením efektivnějšího roznosu napětí podél ohybu [15]. Toto tvrzení bylo nepřímo 

prokázáno navýšením únosnosti vzorků při vnesení tlakové síly do betonu; 

• naměřené hodnoty vykazovaly vysokou míru rozptylu. Pro potvrzení vyslovených závěrů 

je nutno realizovat vyšší počet vzorků a experiment doplnit o delší časové intervaly. 
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Abstrakt 

Příspěvek se zabývá vybranými aspekty analýzy posunutí a deformační tuhosti tlačeného 

válce. Představen je korekční model, k jehož odladění byly vybrány dva druhy materiálu: 

beton stávající konstrukce a alkalicky aktivovaný alumosilikát. Korekční model byl 

kalibrován na ocelovém válci. 

Klíčová slova: tlakový test, válcové těleso, beton, alkalicky aktivovaný aluminosilikát, 

analýza odezvy na mechanické namáhání, rentgenová výpočetní tomografie 

 

1 Úvod 

Pro stanovení hodnot tlakových pevností materiálů ve stavebnictví je využíván 

standardizovaný tlakový test zkušebních těles definovaného tvaru krychle nebo válce. Pro 

odhad tlakové tuhosti testovaného vzorku lze v průběhu tlakové zkoušky měřit rovněž 

posunutí kontaktních ploch lisu. Provedené zkoušky prokázaly, že je obtížné eliminovat 

parazitní deformace podílející se na výsledné tuhosti. Příspěvek představuje korekční model 

a jeho aplikaci k analýze posunutí a deformační tuhosti tlačeného válce, přičemž pro účely 

odladění modelu byly použity dva vybrané druhy materiálu – 1) beton stávající konstrukce 

a 2) alkalicky aktivovaný alumosilikát. Výstupy jsou doplněny výsledky standardizovaných 

tlakových testů zkušebních těles odebraných/vyrobených z těchto vybraných materiálů 

a tomograficky získanými 3D vizualizacemi virtuálních modelů poskytujících obrazovou 

informaci o stavu vnitřní struktury materiálu před dosažením maximálního zatížení. Na 

základě digitální volumetrické korelace získaných virtuálních modelů pro beton byla 

v trojdimenzionálním prostoru sledována rovněž velikost a směr nevratného posunutí. 
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2 Materiály zkušebních těles 

2.1 Beton stávající konstrukce 

Jedním ze zkoušených materiálů byl beton stávající konstrukce (CN). Jednalo se 

o betonovou monolitickou konstrukci, podle dostupných podkladů z typového betonu třídy 

C30/37 XC1 s maximální frakcí kameniva velikosti 16 mm. Vzorky pro potřeby 

experimentu byly odebrány metodou jádrového vrtání s výplachem a chlazením vodou. 

Samotné vrtání bylo provedeno jádrovým vrtákem s diamantovou vrtací korunkou 

o nominálním průměru 50 mm. Průměr jádrového vrtáku, a tedy i průměr odebraných 

betonových vzorků z konstrukce, byl zvolen s ohledem na co možná nejmenší zásah do 

konstrukce a zároveň s respektováním doporučení v [1], kdy průměr vývrtu má být alespoň 

trojnásobek maximální velikosti zrna kameniva. Po získání jádrových vývrtů byly vzorky 

nařezány a zakoncovány. Celkem bylo připraveno 6 sad betonových zkušebních těles 

s nominálním průměrem 50 mm a v délkách 25, 50, 75, 100, 125 a 150 mm, kdy každá sada 

obsahovala 4 zkušební tělesa. 

2.2 Alkalicky aktivovaný alumosilikátový kompozit 

Vybraná varianta alkalicky aktivovaného alumosilikátového (AAAS) kompozitu byla 

vyrobena z odpadního cihelného prachu (HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Libochovice) 

jako prekurzoru a alkalického aktivátoru se silikátovým modulem Ms = 1,0 (poměr 

SiO2/K2O). Odpadní cihelný prach byl vysušen při teplotě 105 °C do ustálené hmotnosti 

a následně rozemlet v kulovém mlýně na zrnitost menší než 0,3 mm (D10 = 0,885 µm, D50 = 

9,600 µm a D90 = 155,416 µm). Alkalický aktivátor byl připraven z draselného vodního skla 

(DVS) (Vodní sklo, a. s.) a hydroxidu draselného v takovém množství, aby byl dosažen 

zmíněný silikátový modul. Alkalický aktivátor na bázi draselného vodního skla byl vybrán 

pro nižší tendenci vytvrzeného kompozitu k tvorbě výkvětů. Do směsi se přidalo kamenivo 

z křemičitého písku složené ze tří frakcí v poměru 1:1:1 (PG1 0,063–1,00 mm, PG2 0,25–

4,00 mm a PG3 1,00–4,00 mm). Dávkování složek a příprava kompozitu byly následující: 

do homogenizované směsi z 1000 g odpadního cihelného prachu a 1050 g křemenného písku 

se přidalo 450 g draselného vodního skla a 155,5 g hydroxidu draselného rozpuštěného ve 

133,5 ml vody. Ze směsi byla připravena zkušební tělesa ve tvaru válců s nominálním 

průměrem 50 mm a délkami 25, 50, 75, 100, 125 a 150 mm. Válce byly po vytvrzení vyjmuty 

z forem, zabaleny do PE fólie a skladovány, dokud neproběhlo testování za běžných 

laboratorních podmínek: teplota 21 ± 2 °C a relativní vlhkost vzduchu 52 ± 5 %. 

3 Zkušební metody a postupy vyhodnocení 

Následující odstavce se věnují tlakovým testům těles, tomografii a především analýze 

měřených posunutí a tuhostí. Oba vybrané materiály byly ovšem dříve zkoumány i z dalších 

hledisek: 1) u betonu lze podrobnou analýzu tlakových pevností ve vztahu k štíhlostnímu 

poměru nalézt v [2] a 2) u alkalicky aktivovaných alumosilikátů s keramickým střepem byl 

studován vývoj jejich pevností v čase [3], lomová odolnost [4] a identifikace lomových 

parametrů [5]. 
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3.1 Tlakové testy 

Z výše definovaných materiálů byla vyrobená zkušební tělesa odzkoušena v tlaku (viz 

Obr. 1). Zkoušení bylo provedeno za pomocí elektromechanického zkušebního lisu 

s rozsahem 0–250 kN. Tělesa byla zatěžována plynule za pomocí konstantní rychlosti 

posunu příčníku lisu 0,05 mm/s až do porušení – s výjimkou těles, která byla použita pro 

následnou tomografickou analýzu. Jednalo se vždy o jedno těleso z každé skupiny, kdy toto 

těleso bylo zatěžováno pouze na hodnotu 90 % minimální pevnosti zbylých těles ze stejné 

skupiny. Po tomografické analýze byla i tato tělesa následně zkoušena až do porušení. 

Během zatěžování byla zaznamenávána působící síla pomocí tenzometrického siloměru 

integrovaného ve zkušebním lisu. Mimo měření působící síly byly měřeny také posuny 

tlačných desek lisu za pomocí páru indukčnostních snímačů. 

Pro účely kalibrace korekčního modelu byl testován v tlaku také ocelový válec. 

    

Obr. 1 Ilustrace zkušební konfigurace tlakového testu válcových těles délky 150 mm: beton vývrtu 

stávající konstrukce (vlevo) a alkalicky aktivovaný alumosilikátový kompozit (vpravo) 

3.2 Tomografie 

Průmyslová rentgenová výpočetní tomografie (RTG CT) [6] představuje nedestruktivní 

metodu, která umožňuje studovat vnitřní strukturu materiálu v trojdimenzionálních (3D) 

modelech. Její výstupy byly využity pro doplňkové hodnocení stavu poškození materiálů 

zkušebních těles před dosažením maximálního zatížení, přesněji po zatížení na 90 % 

minimální hodnoty pevnosti, zjištěné v tlakových testech tří těles z daného materiálu 

a s daným poměrem délka L ku průměru válce d. Pro AAAS tělesa byly pořízeny RTG CT 

skeny pouze po zatížení, pro tělesa z betonu stávající konstrukce byly pořízeny skeny před 

zatěžováním i po něm. Tento přístup umožňuje s využitím digitální volumetrické korelace 

sledovat změny způsobené v průběhu procesu zatěžování. 

Tomografické skenování bylo provedeno na zařízení TORATOM [7] popsaném na 

Obr. 2. Zdrojem záření byla rentgenka XWT-240-SE (X-Ray worX, Německo) operující 

s urychlovacím napětím 230 kV, svazek byl filtrován vrstvou mosazi o tloušťce 1,5 mm pro 

odstranění fotonů s nízkou energií. Pro detekci RTG obrazu byl použit plošný detektor 

Dexela 1512NDT (Varex Imaging, Utah, USA) s maticí pixelů 1536 × 1944 a rozlišením 

74,8 μm na pixel. Parametry jednotlivých tomografických měření uvedené v Tab. 1 byly 

nastaveny za účelem získání co nejvyššího rozlišení a kontrastu [8]. Rekonstrukce 

virtuálních 3D modelů z projekcí i následné analytické zpracování získaných 

tomografických dat bylo provedeno s využitím komerčního software VG Studio Max 

(volume Graphics, Německo). 
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Obr. 2 Popis zařízení TORATOM (twinned orthogonal adjustable tomograph) a ilustrace 

konfigurace během akvizice tomografických dat 

Tab. 1 Parametry akvizice tomografických dat 

 

Geometrické parametry 
AAAS kompozit 

Beton před 

zatížením 

Beton 

po zatížení 

Vzdálenost zdroj–detektor (mm) 349,9 359,9 359,6 

Vzdálenost zdroj–objekt (mm) 234,0 225,0 240,5 

Projekční zvětšení (×) 1,5 1,6 1,5 

Velikost pixelu (µm) 50,02 46,76 50,03 

Parametry zdroje RTG záření    

Urychlovací napětí (kV) 230,0 230,0 230,0 

Výstupní proud (µA) 190,0 195,0 210,0 

Výstupní výkon (W) 43,7 44,8 48,3 

Akvizice obrazových dat    

Expoziční doba (ms) 240 250 230 

Průměrování snímků (×) 4 4 4 

Počet projekcí (–) 2400 1800 1800 

 

Tomograficky získané 3D modely AAAS byly dále využity pro sledování rozsahu a vzoru 

poškození. Nejdříve bylo provedeno maskování výrazných makropórů přítomných 

v objemu. Následně byla provedena segmentace oblastí s nižší hustotou – vybrány byly 

všechny prostorové body (voxely), které mají vůči svému okolí gradient vyšší než 40 %. 

Segmentované shluky voxelů byly dále filtrovány podle několika kritérií. Prvním z nich je 

objem, jehož dolní hranice byla stanovena na 0,5 mm3. Obecně platí, že čím drobnější 

objekty (struktury) jsou vzhledem k rozlišení segmentovány, tím větší chybou je zatížena 

segmentace, pozorování i další stanovení morfometrických parametrů. Za předpokladu, že 

trhliny jsou spíše plošného charakteru, zatímco póry mají spíše kulovitý tvar, byly tyto 

objekty rozděleny na základě kompaktnosti a kulovitosti. Kompaktnost je dána poměrem 

objemu objektu ku objemu koule objektu opsané. Vybrány byly pouze objekty 

s kompaktností do 20 %. Kulovitost je pak stanovena jako poměr plochy koule o shodném 

objemu jako objekt a plochy objektu. Vybrány byly pouze objekty s kulovitostí do 40 %. 

Zachovány tedy zůstaly pouze trhliny a póry, jimiž trhliny procházejí. Pro takto 

segmentovaná poškození byly stanoveny základní parametry, jako je plocha, objem, 

objemová frakce a fraktální dimenze [9]. 

Tomograficky získané 3D modely betonu byly porovnány s využitím modulu pro 

digitální objemovou korelaci. Byly vypočítány diferenciální modely mezi počátečním 

Detektory 

Studovaný objekt 

Zdroje RTG záření 

Rotační stolek 

Antivibrační 

platforma s CNC 

řízenými posuvy 
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a konečným stavem, z nichž bylo možné segmentovat pouze změny způsobené zatížením. 

Dále byla vypočtena velikost a směr posunutí na základě místní nelineární transformace. 

3.3 Analýza posunutí a tuhosti 

Výstupem z tlakových testů jsou kromě časové řady zatěžující síly F také časové řady dvou 

posunutí ul a up měřených na tlačných deskách (měří se přiblížení protilehlých bodů tlačných 

desek), viz Obr. 3. Z těchto posunutí byla vypočtena časová řada průměrného posunutí 

desky ud = 0,5 (ul + up). 

  

Obr. 3 Naměřené pracovní diagramy pro alkalicky aktivovaný alumosilikátový kompozit (vlevo) 

a pro testovací ocelový váleček (vpravo) 

Z grafů Obr. 3 je patrné, že měření ovlivňuje dosedání desek na kontaktní plochy válců, což 

se projevuje zdánlivým pozvolným zvyšováním tuhosti vzorků. Z maximální naměřené 

tuhosti ocelového vzorku navíc vyplývá další efekt, kterým jsou pružné deformace dalších 

součástí mezi snímačem a vzorkem, například pružný ohyb a smyk tlačných desek. Jelikož 

ale není jasné, kdy dojde k vyčerpání nabíhající tuhosti, nelze tuto složku odhadnout ani při 

znalosti modulu pružnosti ocelového válečku, protože se oba efekty skládají. 

Pro výpočet deformační složky vytvářející náběh (dosedání kontaktních ploch) byl 

navržen a odvozen analytický model znázorněný na Obr. 4. Jedná se o homogenní válec, 

jehož horní plocha je zkosena pod úhlem α, viz Obr. 4. Uvažuje se, že válec o poloměru R 

a střední délce L je stlačen o hodnotu u, přičemž se zanedbává smykové spolupůsobení 

sousedních vláken ve směru osy x. Stlačení se považuje za natolik malé, že se materiál stále 

chová lineárně, díky čemuž platí Hookův zákon – lineární závislost mezi normálovým 

napětím σx a odpovídajícím poměrným přetvořením εx: σx = E εx, kde E je modul pružnosti 

materiálu. 

Pro poměrné přetvoření εx na vláknu o souřadnici z platí: 

𝜀𝑥(𝑧) =
∆𝐿(𝑧)

𝐿(𝑧)
=

𝑢−tan𝛼(𝑅−𝑧)

𝐿(𝑧)
,         (1) 

přičemž díky uvažovanému malému úhlu zkosení α lze výraz zjednodušit na: 

𝜀𝑥(𝑧) =
𝑢−𝛼(𝑅−𝑧)

𝐿
.          (2) 
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Obr. 4 Schéma analytického modelu pro vystižení náběhu tuhosti; oblast ovlivněná stlačením válce 

je označena šedou barvou 

Výslednice F normálového napětí σx je pak dána integrálem: 

𝐹(𝑢) = ∫ 𝜎𝑥𝑑𝐴 =
𝑅

𝑧0
∫ 𝐸𝜀𝑥𝑑𝐴 =
𝑅

𝑧0
𝐸 ∫ 𝜀𝑥√𝑅

2 − 𝑧2𝑑𝑧 =
𝑅

𝑧0

𝐸

𝐿
∫ (𝑢 − 𝛼(𝑅 − 𝑧))√𝑅2 − 𝑧2𝑑𝑧
𝑅

𝑧0
. (3) 

Integrací tohoto výrazu se získá: 

𝐹(𝑢) =
𝐸

𝐿
(
2

3
𝑦0

3 + (𝛼𝑅 − 𝑢) (𝑧0𝑦0 + 𝑅2 sin−1
𝑧0

𝑅
) −

𝜋

2
𝑅2) , 𝑦0 = √𝑅2 − 𝑧0

2, 𝑧0 = 𝑅 −
𝑢

𝛼
, (4) 

kde z0 je souřadnice z hranice stlačené oblasti (viz Obr. 4). 

Stlačení u ovšem nelze považovat za naměřené posunutí desky ud z důvodu zmíněných 

pružných deformací mezilehlých součástek. Při uvažování linearity lze vztah pro posunutí 

desky zapsat ve tvaru: 

𝑢𝑑 = 𝑢 +
𝐹(𝑢)

𝑘
,           (5) 

kde k je souhrnná tuhost součástek mezi povrchem válcového vzorku a snímači posunutí. 

Na Obr. 5 vlevo lze vidět analytický model identifikovaný na kalibračním měření 

získaném zatěžováním ocelového válečku s tuhostí k = 1600 kN/mm, E = 210 GPa, 

α = 17 mrad a vpravo tentýž model použitý pro vystižení měření AAAS kompozitu 

s odhadnutým modulem pružnosti E = 15 GPa a úhlem zkosení α = 5 mrad. 

  

Obr. 5 Výsledné pracovní diagramy s identifikovaným analytickým modelem 
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4 Výsledky 

Doplňkově jsou uvedeny tlakové pevnosti obou studovaných materiálů v závislosti na 

štíhlostním poměru, především však jde v této kapitole o shromáždění a diskusi výsledků 

tomografických sledování a rozbor posunutí a tuhostí. 

Podrobné výsledky tlakových testů jsou předmětem samostatných příspěvků (pro beton 

jde o výše zmíněný článek [2], pro AAAS je článek připravován), v Tab. 2 jsou proto 

uvedeny jen aritmetické průměry tlakových pevností a variační koeficienty vk (stanoveny 

vždy ze tří či čtyř měření) v závislosti na štíhlostním poměru. 

Tab. 2 Tlakové pevnosti betonu a AAAS kompozitu – aritmetické průměry v MPa (vk v %) 

Materiál 

Štíhlostní poměr L/d (–) 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Beton 83,1 (4,4) 45,8 (6,5) 39,1 (4,6) 37,3 (5,7) 36,9 (5,0) 36,0 (5,0) 

AAAS 29,8 (1,5) 22,2 (5,8) 19,3 (4,0) 19,5 (6,6) 15,0 (12,2) 11,9 (6,7) 

4.1 Výsledky tomografických sledování 

Výstupy tomografických sledování jsou pro beton stávající konstrukce uvedeny v Obr. 6 

a Obr. 7 a pro alkalicky aktivovaný alumosilikátový kompozit v Obr. 8, Obr. 9 a Tab. 3. 

 

Obr. 6 Příklad tomograficky získaného řezu tělesem z betonu a některých analýz: nahoře 

zleva řez tělesem před zatížením, řez tělesem po zatížení a diferenční řez; dole zleva mapa 

posunutí a zvýraznění změn s využitím digitální objemové korelace 
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Obr. 7 Trojrozměrná reprezentace tomograficky získaných výsledků pro betonové tělesa 

výšky 75 mm a 25 mm; materiál je zobrazen průhledně, posunutí je kódováno barevně, 

segmentované poškození je zobrazeno oranžovou barvou 

 
Obr. 8 Příklad tomograficky získaného řezu AAAS kompozitem a segmentace trhliny 
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Obr. 9 Trojrozměrná reprezentace tomograficky získaných výsledků segmentace 

poškození. Materiál zobrazen průhledně, trhliny jsou barevně kódovány dle objemu. 

Barevná škála udává spodní hranici objemového intervalu. 

Tab. 3 Základní morfometrické parametry poškození sledovaných AAAS kompozitů 

 Plocha (cm2) Objem (mm3) 
Objemová 

frakce (%) 

Fraktální 

dimenze D (–) 

Koeficient 

determinace 

R2 (–) 

AAAS 25 mm 37,21 142,26 0,34 1,9798 0,9968 

AAAS 50 mm 112,43 486,11 0,64 2,0836 0,9978 

AAAS 75 mm 208,72 719,26 0,63 2,1522 0,9983 

AAAS 100 mm 607,79 2154,59 1,30 2,3436 0,9959 

AAAS 125 mm 1038,10 3241,07 1,55 2,3844 0,9984 

AAAS 150 mm 1302,12 4729,02 1,93 2,4212 0,9985 

4.2 Výsledky analýz posunutí a tuhosti 

Postup z odstavce 3.3 byl uplatněn na všechna měření – v Tab. 4 jsou uvedeny aritmetické 

průměry a variační koeficienty (stanoveny ze tří měření) původních (nahoře) a korigovaných 

(dole) hodnot efektivních tuhostí (modulů pružnosti). 

Tab. 4 Efektivní tuhosti betonu a AAAS kompozitu – aritmetické průměry v GPa (vk v %) 

Materiál 

Štíhlostní poměr L/d (–) 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Beton 
5,08 (1,3) 

6,68 (1,7) 

6,10 (21,1) 

7,20 (24,9) 

8,07 (13,1) 

9,30 (15,1) 

10,9 (7,5) 

12,6 (8,7) 

11,2 (12,6) 

12,6 (14,1) 

12,8 (1,3) 

14,3 (1,4) 

AAAS 
1,56 (7,4) 

1,67 (7,6) 

2,06 (10,2) 

2,16 (10,7) 

2,36 (14,7) 

2,44 (15,2) 

2,38 (9,7) 

2,45 (9,9) 

1,78 (11,8) 

1,80 (12,0) 

1,50 (7,4) 

1,52 (7,5) 

4.3 Diskuse výsledků 

Realizované korekce vedly ke zvýšení hodnoty tuhosti u obou testovaných materiálů – 

v závislosti na rostoucím štíhlostním poměru šlo o zvýšení 30 až 12 % u betonu stávající 

konstrukce a o zvýšení 7 až 1 % u AAAS kompozitu. Je pravděpodobné, že u kratších vzorků 

začalo podstatné poškození vznikat před dosažením maximální tuhosti, což vysvětluje nižší 

efektivní tuhosti u betonu pro štíhlostní poměr menší než 2, viz Tab. 4. AAAS kompozit se 
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při měření tuhosti projevuje výrazně odlišně. Maximum efektivní tuhosti se pohybuje 

v intervalu štíhlostního poměru 1,5 až 2,0. Po dosažení maxima pak efektivní tuhost výrazně 

klesá. Tento jev by mohl být způsoben například rozvojem jiných druhů porušení, které se 

u kratších vzorků neprojevují. U odpovídajících naměřených tlakových pevností ale takový 

vývoj nebyl pozorován. 

Z tomografického sledování betonových těles nebyl pozorován rozvoj trhlin 

v kamenivu. S využitím digitální objemové korelace bylo možné pozorovat pouze 

poškození, které vzniklo v souvislosti se zatížením, nikoli jinými vlivy. Analýza rovněž 

umožnila stanovit velikosti a směry nevratného posunutí. Je nutné zmínit, že rozvíjející se 

poškození často není z důvodu nedostatečného rozlišení v tomograficky získaných 

obrazových datech příliš kontrastní a jeho segmentace tak může být zatížena chybou. 

Přesnost segmentace nebyla sledována. 

Rovněž ze sledování AAAS kompozitů je patrné, že trhliny procházejí matricí a póry, 

nikoli však zrny cihelného prachu, kde kopírují mezifázovou přechodovou vrstvu. Bylo 

zjištěno, že míra poškození je tím vyšší, čím větší je poměr délky a průměru zkušebního 

tělesa. Zvyšuje se jak jeho objemová frakce, tak i členitost, což dokazuje stoupající hodnota 

fraktální dimenze. Roli může hrát rovněž proces výroby zkušebních těles, velikost 

a distribuce pórů a zrn cihelného prachu a případná přítomnost trhlin způsobených zráním 

tělesa, nikoli zatížením při testu. 

5 Závěr 

Provedené tlakové zkoušky na válcích vytvořených ze dvou typů umělých kompozitů 

ukázaly obtížnost stanovení přetvárných vlastností zkoušených materiálů nezávislých na 

štíhlosti vzorků a způsobu měření deformace. Díky zde odvozenému modelu se podařilo 

efekt zvyšující se tuhosti sestavy částečně eliminovat a provedená aproximace umožnila 

vypočítat kvantitativní odhad nerovnosti vzorků a tuhosti částí testovací sestavy mezi 

vzorkem a snímači deformace. Jsou plánována podrobnější měření, která by tyto odhady 

měla potvrdit. 
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Abstrakt 

Příspěvek prezentuje výsledky experimentu s cílem stanovit chování detailu v místě 

uložení desky vyztužené kompozitní výztuží na lokální podporu – sloup. Cílem bylo 

především porovnat odezvu vzorků vyztužených klasickou a kompozitní výztuží a též 

ověřit účinnost ohýbané FRP výztuže použité jako smykové výztuže. Zkušební vzorek 

představovala betonová deska čtvercového průřezu ve čtyřech variantách provedení. 

Získané výsledky byly porovnány s teoretickou predikcí, přičemž byl kvantifikován vliv 

použité FRP výztuže na únosnost. V neposlední řadě je též poukázáno na odchylky 

v predikci dle jednotlivých přístupů. 

Klíčová slova: kompozitní FRP výztuž, ohýbaná/tvarovaná výztuž, smyková výztuž, 

lokálně podepřená stropní deska. 

 

1 Úvod 

Kompozitní (FRP) výztuž ve formě přímých prutů je díky dnes již rozsáhlému výzkumu 

dobře popsána z hlediska materiálových vlastností i samotného návrhu. V případě 

ohýbané/tvarované FRP výztuže je však nutné dosavadní znalosti doplnit. Oproti přímé 

výztuži dochází v případě provedení ohybu v materiálu (díky jeho složení a postupu 

výroby) ke strukturálním změnám a v důsledku k redukci materiálových vlastností. Tuto 

redukci způsobuje výroba, při které dochází k nerovnoměrnému rozložení vláken po 

průřezu a často také k jejich nežádoucímu zvlnění, ale také především odklon působící síly 

od podélné osy výztuže. Výsledkem je značná redukce tahové únosnosti [1]. I přes 

výraznou redukci v únosnosti je použití ohýbané FRP výztuže opodstatněné, neboť 

doplňuje sortiment nekovové kompozitní výztuže a umožňuje komplexní vyztužení 

konstrukčních detailů a složitých tvarů průřezu. 

 

28. BD (2022) POSTEROVÁ SEKCE

ISBN 978-80-907611-6-2 124



 

 

Hlavní motivací provedených experimentálních činností na fakultě stavební VUT v Brně 

bylo na vhodném prvku ověřit možnost využití vyvíjené ohýbané FRP výztuže jako 

smykové výztuže při řešení lokálně podepřených desek, neboť se jedná o konstrukční 

řešení s potenciálně širokou aplikační oblastí. 

2 Návrh zkušebního vzorku 

Návrh segmentu lokálně podepřené desky vycházel z dostupného sortimentu FRP výztuže 

a z možností zkušební laboratoře (maximální zatížitelnost zkušebního rámu). Na základě 

těchto okrajových podmínek byly stanoveny rozměry zkušebního vzorku. Segment lokálně 

podepřené desky měl čtvercový půdorys o rozměru 2,0×2,0 m a výšku 200 mm. Z důvodu 

snížení maximální únosnosti prvku byl při návrhu použit beton třídy C20/25. 

 

Kvůli možnosti odlišení a vzájemnému porovnání sledovaných parametrů byly navrženy 

čtyři odlišné typy zkušebních vzorků. Jako referenční byl uvážen železobetonový vzorek 

desky (ozn. ŽB), který byl vyztužen pouze podélnou výztuží z betonářské oceli. Další 

provedení vzorků se odlišovalo použitým typem materiálu, kdy betonářská ocel byla 

nahrazena FRP materiálem. Zbylé tři vzorky tak byly vyztuženy podélnou kompozitní 

výztuží. V jednom provedení bez smykové výztuže (ozn. FRP), dva vzorky byly navíc 

doplněny o smykovou kompozitní výztuž (ozn. FRP – třmínky U 90° a FRP – třmínky 

45°). 

2.1 Porovnání únosnosti dle dostupných návrhových přístupů 

Rozhodujícím ukazatelem pro návrh experimentu byly hodnoty smykové únosnosti vzorku 

určené dle dostupných návrhových podkladů. U železobetonové varianty se vycházelo 

z postupu daného normou ČSN EN 1992-1-1 [2]. U zkušebních vzorků vyztužených 

kompozitní výztuží byl návrh proveden v několika alternativách, dle upraveného přístupu 

[2], fib Model CODE 2010 [3], ACI 440.1R - 15 [4] a CSA 806-12 [5]. Úprava přístupu 

dle [2] spočívala v zavedení materiálového součinitele zohledňující odlišnosti FRP 

materiálu. Uvážené mechanické charakteristiky použitých materiálů jsou zřejmé z Tab. 1. 

Vyztužení podélnou výztuží bylo uvažováno pro všechny vzorky shodně Ø10 mm po 

100 mm v obou směrech při obou površích. 

Tab. 1 Přehled materiálových charakteristik 

Materiál 

Modul 
pružnosti 

[GPa] 

Pevnost 

[MPa] 

Přetvoření 

[-] 

beton C20/25 Ecm = 34,2 fcm = 32,5 εcu = 0,0035 

ocel B500 Es = 200 fym = 550 εs = 0,00275 

GFRP výztuž Efrp = 52,5 ffrp = 1350/262,5 εfrp = 0,005 
 

Použité symboly: index m značí střední hodnoty 

   E - modul pružnosti 

   fcm – střední pevnost betonu v tlaku 

   fym – mez kluzu oceli 

   ffrp – tahová pevnost přímého prutu/tahová pevnost ohýbané výztuže 
 

Tahová pevnost ohýbané výztuže byla redukována na základě limitní hodnoty přetvoření  

(uváženo 5‰), nikoliv dle skutečné, experimentálně zjištěné, hodnoty. 
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Při návrhu byly použity třmínky GFRP Ø6 mm o rozměru 150×150 mm. Smyková výztuž 

tvořila kříž v ortogonálním směru vždy po 4 ks na každou stranu od středu desky. 

Provedení vyztužení smykovou výztuží je patrné z Obr. 1. 

 
 

a) půdorys horní výztuže b) řez 

Obr. 1 Schéma vyztužení segmentu desky 

Obdržené výsledky stanovené dle uvedených přístupů jsou prezentovány v Tab. 2. 

U vzorků s označením ŽB a FRP se jedná o únosnost prvku bez smykové výztuže a lze tak 

porovnávat vliv změny typu podélného vyztužení. U vzorku „FRP – třmínky U 90°“ je 

smyková výztuž upravena do tvaru U a uložena ve svislém směru. V případě vzorku „FRP 

– třmínky 45°“ tvoří smykovou výztuž uzavřené třmínky umístěné ve sklonu 45° od 

podélné osy desky.  

Tab. 2 Přehled smykové únosnosti segmentů desek stanovené podle různých přístupů 

Typ vzorku ŽB FRP 

Únosnost/napě

tí 

ČSN EN  

1992-1-1 

fib Model 

Code 

2021 

ACI 

440.1R-

15 

CSA 

806-12 

ČSN EN 

1992-1-1 

fib Model 

Code 

2021 

ACI 

440.1R-

15 

CSA 

806-12 

vRD [MPa] 0,848 0,882 - - 0,684 0,504 0,508 1,064 

VRD [kN] 445,117 208,319 - - 359,082 119,039 133,267 
279,36

8 

Typ vzorku FRP - třmínky U 90° FRP - třmínky 45° 

Únosnost/napě

tí 

ČSN EN 

1992-1-1 

fib Model 

Code 

2021 

ACI 

440.1R-

15 

CSA 

806-12 

ČSN EN 

1992-1-1 

fib Model 

Code 

2021 

ACI 

440.1R-

15 

CSA 

806-12 

vRD [MPa] 2,158 - 1,327 1,879 1,688 - 1,328 1,880 

VRD [kN] 
663,15/528,7

* 
411,173 333,888 

472,81

0 

518,6/529,8

* 
324,219 334,089 

473,10

3 

Pozn.: U přístupu dle ČSN EN 1992-1-1 je smyková únosnost prezentována výpočtovou i limitní hodnotou 

zohledňující součinitel kmax. 
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Z Tab. 2 je zřejmý rozptyl dosažených/výpočty predikovaných výsledků. U varianty desky 

s podélnou FRP výztuží došlo oproti železobetonu k redukci až o cca 50 %. U variant se 

smykovou výztuží lze u přístupů [3] a [5] vidět malý vliv sklonu smykové výztuže. 

2.2 Ověření únosností segmentů stropních desek – numerická simulace 

Únosnost vzorků segmentů stropních desek byla ověřena také pomocí numerické simulace 

v programu Atena 3D (viz Obr. 2). Geometrie, materiálové charakteristiky i vyztužení 

desek byly převzaty z analytické studie. Podepření bylo uvažováno shodně s 

experimentem. Zatížení bylo vnášeno uprostřed desky přes tuhou roznášecí plochu o hraně 

200 mm. V Tab. 3 jsou prezentovány dosažené únosnosti jednotlivých variant segmentů 

desek. 

Tab. 3 Smyková únosnost stanovená numerickou simulací 

Únosnost/Typ 

vzorku 
ŽB FRP 

FRP – třmínky U 

90° 

FRP – třmínky 

45° 

VRd [kN] 535,05 358,03 615,11 600,90 

 

Obr. 2 Porovnání únosnosti variant segment stropních desek stanovené numericky 

 

Obr. 3 Způsob porušení desky ve variantě ŽB  
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3 Experimentální ověření únosnosti lokálně podepřených desek 

K ověření únosnosti jednotlivých vzorků byla navržena statická zatěžovací zkouška, při 

které byly segmenty desek podepřeny po obvodě kloubovými podporami a zatíženy 

uprostřed rozpětí přes roznášecí desku o hraně 200 mm. Zatížení probíhalo deformačně 

konstantní rychlostí 4 mm/min až do porušení. Pro výstižný popis chování desky bylo 

využito symetrického působení (symetrické podepření i zatížení), proto byla detailně 

sledována pouze ¼ zkušebního vzorku. Kromě velikosti vnášené síly byly pomocí 

indukčnostních snímačů dráhy (typ WA) zaznamenávány svislé posuny (průhyb), 

inklinometry (typ I) pootočení vzorku a osazenými tenzometry přetvoření horního povrchu 

betonu (tenzometry TB) v ose desky v obou směrech. Dále bylo snímáno přetvoření na 

vybraných (nejvíce namáhaných) podélných prutech v obou směrech (tenzometry TV) a na 

samotných třmíncích (tenzometry TT). Ve směru x byly sledovány všechny třmínky 

v rozsahu monitorované ¼ desky (tj. 4 ks) a ve směru y pak prostřední 2 třmínky (červeně 

zaznačené v Obr. 4). 

 

Obr. 4 Schéma osazení snímačů 

V průběhu zkoušky byl zaznamenáván vznik a rozvoj trhlin na zkušebních vzorcích (viz 

Obr. 5). U všech zkušebních vzorků nastal stejný způsob porušení, a to protlačením v líci 

zatěžovací plochy (viz Obr. 6). 
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Obr. 5 Reálné provedení zkoušky Obr. 6 Typický způsob porušení 

Nejtužší a nejúnosnější variantou byla železobetonová deska bez smykové výztuže, která 

kolabovala při síle 625,82 kN s výsledným průhybem 12,79 mm. Alternativa s kompozitní 

výztuží (deska FRP) přenesla zatížení o velikosti 429,58 kN při průhybu 20,02 mm. Nutno 

však podotknout, že obě varianty desek (ŽB, FRP) mají shodnou plochu vyztužení 

podélnou výztuží, avšak zcela odlišný mechanický stupeň vyztužení. Únosnost desek 

s kompozitní smykovou výztuží byla ve variantě svislých U třmínků (FRP – třmínky U 

90°) 481,08 kN při průhybu 19,47 mm, resp. u nakloněných třmínků (FRP – třmínky 45°) 

541,14 kN při průhybu 22,81 mm (patrné z Obr. 7). 

 

Obr. 7 Zatěžovací křivky jednotlivých desek 

Vliv osazení třmínků přinesl, v porovnání se vzorkem „FRP“ zvýšení únosnosti o cca 12 % 

u vzorku „FRP – třmínky U 90°“, resp. 26 % u „FRP – třmínky 45°“. Změnilo se i využití 

podélné výztuže umístěné při spodním povrchu. Zatímco u ŽB desky bylo dosaženo meze 

kluzu, u FRP desky hodnota přetvoření výztuže odpovídala tahovému napětí přibližně 410 

MPa. Podélná výztuž u vzorků desek s kompozitními třmínky dosáhla napětí 480 MPa 

(třmínky 90°), resp. 570 MPa (třmínky 45°). Porovnání teoretické a reálné únosnosti je 
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prezentováno v Tab. 4 a to jak hodnotami, tak odchylkou experimentální vs predikované 

únosnosti VRd,exp/VRd,teor. 

Tab. 4 Porovnání numerické simulace a zatěžovací zkoušky 

Typ desky 

VRd [kN] 
Porovnání 

[%] 
wodp [mm] εs [mm] 

Atena 

3D 
experiment VRd,exp/VRd,teor Atena 3D experiment 

Atena 

3D 
experiment 

ŽB 535,05 625,82 +16,96 14,7 12,79 568,9  

FRP 358,03 429,58 +19,98 23,8 20,02 586,1 470,6 

FRP – třmínky U 

90° 
615,11 481,08 -21,79 39,9 19,47 698,8 

479,1 

FRP – třmínky 

45° 
600,9 541,14 -9,95 39,4 22,81 790,3 

570,9 

4 Porovnání dosažených výsledků 

Porovnání predikovaných a reálně naměřených výsledků přineslo tyto poznatky: 

- teoretický (numericky stanovený) i skutečný způsob porušení se shodovaly – u všech 

vzorků nastalo porušení v lící „sloupu“; 

- stávající dostupné návrhové podklady vykazují při určení únosnosti vzorku značný 

rozptyl predikovaných hodnot; 

- výsledky numerického modelování u prvních dvou variant vzorků (jen podélná 

výztuž) skutečnou únosnost podhodnocovaly, zatímco u vzorků s FRP třmínky 

dosáhly vyšších hodnot. Zpřesnění modelu přinese zavedení reálně naměřených 

vlastností betonu namísto tabulkových hodnot; 

- zahraniční přístupy [3] a [5] vystihovaly poměrně nízký přínos FRP smykové výztuže; 

- účinnost třmínků byla v případě vzorku desky FRP – třmínky U 90° negativně 

ovlivněna nedostatečnou kotevní délkou (při horním povrchu došlo k deformaci 

třmínku narovnáním zahnutých částí); 

- zkušební vzorky vykazovaly při kolapsu nižší hodnoty průhybů, než byly predikovány. 

5 Závěr 

Provedený experiment prokázal vliv aplikace FRP ohýbané výztuže použité jako smykové 

výztuže na protlačení u lokálně podepřených desek a také poukázal na odlišné chování 

vzorků vyztužených kompozitní a ocelovou podélnou výztuží. Byl pozorován pouze malý 

vliv orientace/pootočení třmínků vzhledem k předpokládanému směru smykové trhliny. 

Nízké zvýšení únosnosti oproti vzorkům bez smykové výztuže je kromě redukce tahové 

pevnosti třmínků připisováno také způsobu provedení a rozmístění smykové výztuže. 

Vzorky desek s kompozitní výztuží vykazovaly dle očekávání vyšší hodnoty průhybů, což 

souvisí s nižším modulem pružnosti FRP výztuže a návrhem s uvážením ekvivalentní 

plochy vyztužení. 

6 Poděkování 

Podklady pro prezentované výsledky byly získány za finanční podpory z prostředků 

specifického výzkumu FAST-S-21-7503 „Využití nepřímých FRP výztuží při návrhu 
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vybraného detailu bodově podepřené stropní konstrukce“ a projektu TH04020431 

„Rozšíření aplikační oblasti FRP výztuží v betonových konstrukcích“. 
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Abstrakt 

Ultra-vysokohodnotný beton představuje kompozitní materiál na bázi cementu s velmi 

vysokou pevností v tlaku i tahu, odolností proti obrusu, nízkou propustností a vysokou 

trvanlivostí. V současnosti se používá v omezené míře pro speciální aplikace, zejména v 

mostních konstrukcích. V České republice je v současnosti UHPC použit na několika 

lávkách a mostech. Tento příspěvek se zabývá možnostmi využití ultra-vysokohodnotného 

betonu při realizacích konstrukčních prvků pozemních a geotechnických staveb. V České 

republice neexistuje v současnosti normový dokument, podle kterého by se daly prvky a 

konstrukce z UHPC navrhovat. Dosud nejpodrobnějším dokumentem k problematice 

návrhu UHPC je metodika Kloknerova ústavu vydaná v roce 2015.  Pro detailnější 

informace a normový přístup je však nutné zvolit zahraniční dokumenty. Vhodným 

normovým podkladem může být např. dvojice francouzských národních dodatků k 

Eurokódu 2. Základní podstata a rozdíly těchto dokumentů jsou popsány v první části tohoto 

příspěvku. Francouzský národní dodatek je následně použit pro konstrukční návrh dvou 

prefabrikovaných prvků z UHPC – střešního prefabrikátu pro zastřešení hal a opěrné stěny. 

U obou prvků je provedena optimalizace geometrie a vyztužení jednotlivých částí průřezu. 

Chování prvků je ověřeno pomocí nelineární numerické analýzy. Navržené prvky jsou na 

závěr porovnány s obdobnými typy prvků vyrobenými z běžného betonu.  

Klíčová slova: beton, UHPC, normy, pozemní stavby, geotechnické konstrukce. 

 

1 Úvod 

Vynikající vlastnosti UHPC (ultra-high performance concrete) předurčují tento materiál pro 

nejrůznější aplikace ve všech stavebních oborech. Zásadní překážkou pro jeho výraznější 

rozšíření je vysoká cena a malá opora v normativních dokumentech. Řešením je optimalizace 

prvků. Navrhování konstrukcí z UHPC tak klade vyšší nároky na projektanty betonových 

konstrukcí. 
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2 Současná legislativa a předpisy k UHPC 

Eurokód 2 [1] uvažuje maximální pevnostní třídu betonu C90/105. Pro návrh prvků z betonu 

vyšší třídy nelze normu použít, protože vztahy zde uvedené již nemusí být platné. Stejně tak 

lze pouze v omezené míře používat ustanovení v ČSN EN 206 + A1 [2].  

 

V rámci aplikovaného výzkumu UHPC pro prefabrikované prvky TA01010269 prováděném 

Kloknerovým ústavem vznikly tři na sebe navazující metodiky zabývající se návrhem 

receptury UHPC a materiálovým zkoušením, navrhováním prvků z UHPC a kontrolu jejich 

provedení [3]. Metodika je platná pro UHPC s válcovou pevností od 110 MPa do 180 MPa 

s minimálním množstvím rovnoměrně rozmístěných ocelových drátků délky Lf = 8-20 mm 

ve výši 1,5 % objemu (120 kg/m3). Tyto parametry zajišťují dostatečnou duktilitu 

výsledného materiálu. Metodika požaduje, aby rozptýlená výztuž zaručila dostatečnou 

reziduální pevnost materiálu i po vzniku trhlin a zabránila křehkému porušení prvku.  

 

Předpis fib Model Code 2010 [4] počítá s betonem do třídy C120 a oproti Eurokódu 2 [1] 

uvádí i postupy pro navrhování a zkoušení prvků s všesměrně rozptýlenou výztuží. Z dalších 

dokumentů lze vyzdvihnout americký předpis ACI PRC-239-18: UHPC: An Emerging 

Technology Report [5], doporučení Švýcarského federálního technologického institutu: 

Ultra-High Performance Fibre Reinforced Cement-based composites (UHPFRC) - 

Construction material, dimensioning and application [6] nebo dvojici francouzských 

národních dodatků k Eurokódu 2: UHPC Standards NF P18-470 [7] a UHPC Standards 

NF P18-710 [8].  

2.1 UHPC Standards NF P18-470 a UHPC Standards NF P 18-710  

Jedná se o francouzské národní dodatky k Eurokódu 2 vydané v roce 2016. NF P18-470 [7] 

stanovuje požadavky na návrh UHPC a materiálové zkoušky, NF P18-710 [8] uvádí 

požadavky na navrhování prvků z UHPC. Dodatky počítají u materiálu s charakteristickou 

pevností v tlaku 150 - 250 MPa a vysokou reziduální pevností v tahu, dosaženou dávkou 

drátků v množství vyšším než 2 % objemu. Pevnost cementové matrice v tahu musí být vyšší 

než 6 MPa. Použití zejména dokumentu [8] pro návrh prvku z UHPC lze jednoznačně 

doporučit. Jelikož se jedná o dodatek k EC2, je založen na shodných návrhových principech 

jako ostatní Eurokódy, a je tak kompatibilní pro stanovení zatížení a návrh konstrukcí. Oba 

tyto dokumenty byly vytvořeny na základě zkušeností s dokumentem AFGC/SETRA 

Recommendations [9].  

2.2 Navrhování dle NF P18-710 

Obdobně jako dokument [3] klasifikuje dodatek [8] UHPC dle chování materiálu v tahu po 

vzniku makrotrhliny. UHPC může vykazovat tahové změkčení (T1), tahové zpevnění (T3), 

popř. omezenou schopnost tahového zpevnění (T2) - viz Obr. 1. Přípravu, průběh zkoušky 

a zejména její vyhodnocení předepisuje [7].  
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Obr. 1 Základní způsoby chování UHPC dle [8]  

K samotnému návrhu konstrukce lze přistoupit dvěma způsoby. Prvním způsobem je použití 

pracovních diagramů přímo z výsledků zkoušek konkrétních vzorků. Záznam průběhu 

zkoušky UHPC v tahu je popsán matematickou funkcí a pomocí které je pak v návrhu 

dopočítáváno hledané přetvoření a napětí. Toto řešení je použitelné v případě, kdy projektant 

konstrukce úzce spolupracuje s technologem.  

 

Druhým způsobem je využití idealizovaných normových diagramů. NF P18-710 uvažuje 

použití základních návrhových diagramů chování v tahu s jasně definovanými mezními 

hodnotami. Tyto mezní hodnoty jsou dopočítávány taktéž na základě zkoušek, ale jejich 

použití je uživatelsky příjemnější. Postup sjednocuje názvosloví a zjednodušuje tak 

komunikaci mezi projektantem a technologem. Pro jednotlivé klasifikační třídy je užíváno 

rozdílných pracovních diagramů, které se dále liší s ohledem na tloušťku prvku. 
 

 

Obr. 2 Ukázka pracovních diagramů pro prvky třídy T1 a T2 dle [8]  

Pro posouzení UHPC v tlaku (MSÚ) lze používat zjednodušený bilineární diagram při 

zohlednění K faktoru orientace vláken. Pro nelineární analýzu konstrukce poskytuje norma 

i přesnější pracovní diagram se zohledněním zvýšené duktility UHPC v tahu v důsledku 

použití rozptýlené výztuže. V případě tenkých prvků je většinou požadována orientace 

vláken rovnoběžně s povrchem a vzhledem ke způsobu ukládání UHPC a nízké tloušťce 

forem tomu i tak bývá. Pokud jsou ale vlákna dominantně orientována jedním směrem, 

snižuje se pozitivní vliv na duktilitu. V případě tenkých prvků tedy norma nepřipouští 

zohlednění zvýšené duktility prvků z UHPC.  

 

Prvky z UHPC lze navrhovat bez betonářské výztuže, s ohybovou výztuží, ale bez smykové 

výztuže, popř. vyztužené jako běžné železobetonové konstrukce. Navrhování bez betonářské 
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výztuže je komplikováno stavem normové připravenosti v ČR, kdy EC2 tyto prvky 

klasifikuje jako prvky nevyztužené, popř. slabě vyztužené. K jejich použití je třeba velké 

množství průkazních zkoušek. Oproti tomu navrhovat prvky z UHPC vyztužené běžnou 

betonářskou ocelí je značně neefektivní. Obecně lze konstatovat, že návrh prvků z UHPC je 

výhodný pro tenké konstrukce s deskovým působením.  

3 Konstrukční návrh vybraných prvků z UHPC 

3.1 Střešní prefabrikát  

Navržený prefabrikovaný střešní prvek má délku 10,56 m a šířku 3m. Prvek kombinuje 

nosnou funkci a funkci střešního pláště. Snahou je využít všechny mechanicko-fyzikální 

vlastnosti UHPC, nikoliv jen jeho pevností. Prvek je tvořen podélným žebrem o rozměru 

200 × 240 mm. Žebro je vyztuženo betonářskou výztuží. Z žebra vychází dvojice konzol 

(„křídel“), každá o rozponu 1,38 m. Pro zajištění lepšího spolupůsobení obou konzol při 

kroucení je ve střední části prvku vytvořeno příčné žebro. Konzoly mají parabolický tvar. 

Spodní a horní hrana jsou definovány kvadratickou funkcí. Geometrie prvku je znázorněna 

na Obr. 3. 

 

    

Obr. 3 Geometrie střešního prvku  

Předpokládané použití tohoto prvku je pro zastřešení větraných rozměrných prostor, jako 

jsou neizolované výrobní haly, skladovací haly nebo pro zastřešení autobusových a 

vlakových nádraží. Spoje mezi prvky jsou chráněny oplechováním proti zatékání (Obr. 4) a 

každý prvek je vybaven dvojicí vpustí. 

 

Nejdříve byla navržena a posouzena geometrie konzol. Materiálové charakteristiky UHPC 

byly zvoleny dle doporučených hodnot pro předběžný návrh uvedených v [8] - klasifikace 

materiálu T3 (s tahovým zpevněním). Na základě reakcí od konzol byl následně proveden 

posudek hlavního žebra. Styk konzol a žebra je vyztužen betonářskou výztuží přibližně do 

1/3 rozponu konzoly. Ve zbylých částech vzdoruje veškerému zatížení samotný UHPC. 

Posudky byly provedeny za pomoci tabulkového procesoru Excel. Chování konzol bylo 

následně ověřeno na výsekovém modelu nelineární analýzou v programu ATENA Science. 

Ověření je však pouze orientační, model nebyl podrobně verifikován.  
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Obr. 4 Detail podélného styku prvků  

    

Obr. 5 Výsekový model prvku v programu ATENA Science 

Na základě modelu byl předběžně predikován průhyb konců konzol - od statického zatížení 

max. 6 mm, při zohlednění reologických změn celkově max. 10 mm. Návrh a posouzení 

prvku je provedeno dle [8] a je závislé na velkém množství materiálových parametrů. 

Součástí návrhu prvku proto musí být i jeho experimentální ověření. 

3.2 Opěrná stěna  

Opěrná stěna vyrobená z UHPC díky vysoké trvanlivosti materiálu výrazně zvyšuje 

technickou i morální živostnost těchto konstrukcí. Zásadní nevýhodou oproti opěrné stěně z 

běžného betonu je vysoká cena materiálu. Vytvoření např. gravitační opěrné stěny z UHPC 

by bylo ekonomicky nerentabilní. Opěrná stěna z UHPC tedy musí být tvarově 

optimalizována. Vzhledem k vysoké náročnosti technologie výroby je vhodné realizovat 

opěrné stěny jako prefabrikované konstrukce vyráběné ve speciálních opakovatelně 

použitelných ocelových formách. V tomto případě je opěrná stěna navržena jako úhlová 

stěna výšky 4,25 m, šířky 3,0 m, s tloušťkou desek 50 mm. Součástí stěny je dvojice 

zesilujících žeber na dříku i na základové desce - viz Obr. 6. Líc dříku stěny je ukloněn o 5o 

směrem dovnitř a pata dříku je mírně rozšířena. Tenká deska ztužená vlákny zajišťuje roznos 

zatížení do zesilujících žeber. Žebra jsou vyztužena betonářskou výztuží. Šířka prvku 
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vychází z maximální povolené šířky nákladu přepravovaného po pozemních komunikacích 

v ČR bez nutnosti technického doprovodu, tj. do 3,2 m. Materiálové charakteristiky UHPC 

byly zvoleny dle doporučených hodnot pro předběžný návrh uvedených v [8] - klasifikace 

materiálu T1 (s tahovým změkčením). 

 

Obr. 6 Axonometrický pohled na opěrnou stěnu 

Jednotlivé části opěrné stěny jsou posouzeny jako konzoly vetknuté v místě styku dříku se 

základovou deskou. Výpočet návrhových hodnot byl proveden pro každý posuzovaný průřez 

s odlišnou geometrií, nebo s jiným koeficientem orientace vláken. Na rozhraní desky a žebra 

dochází ke koncentraci smykového namáhání. U paty dříku stěny je deska zesílena náběhem 

pro tužší propojení základové desky a dříku. Pro zabránění odtržení desky od žebra je do 

kritických průřezů přidána betonářská výztuž. Betonáž prvku je uvažována v ocelové formě 

v invertní poloze. Vzhledem k použití ocelových vláken se nedoporučuje použít 

magnetických příložných vibrátorů. V případě použití UHPC ve samozhutnitelné podobě se 

nedoporučuje vibrovat vůbec, nebo jen velmi krátce (pro usnadnění úniku zachyceného 

vzduchu) a pod dohledem technologa.  

 

Porovnání s běžnou železobetonovou opěrnou stěnou 

Prefabrikované opěrné stěny z běžného betonu jsou běžný sortiment většiny výrobců 

betonových prefabrikovaných prvků. Jejich výroba není náročná a jsou cenově dostupné. 

Proč tedy vyrábět opěrnou stěnu z UHPC?  

 

Na příkladu opěrné stěny se plně projevila potřeba optimalizace prvků z UHPC. Výroba 

UHPC je technologicky velice náročná, a to se projevuje na jeho vysoké ceně. Pouhá záměna 

běžného betonu v běžně vyráběných prvcích za UHPC je nerentabilní. Při porovnání 

optimalizované opěrné stěny z UHPC a standardní prefabrikované stěny ve tvaru T z nabídky 

výrobců prefabrikátů je zřejmé, že cena stěny z UHPC při srovnatelných parametrech bude 

obdobná, nebo jen o něco málo vyšší. Stěna z UHPC je ale oproti železobetonové variantě 

výrazně trvanlivější a umožňuje rychlejší výstavbu se srovnatelnou mechanizací. 

Prefabrikované opěrné stěny z běžného betonu se běžně dodávají v šířkách 1 m (popř. 1,19 

m), a to především z důvodu hmotnosti. Při vzrůstající hmotnosti rostou náklady na 

transportní a zdvihací techniku. Vzhledem ke čtvrtinové hmotnosti stěny z UHPC (4,3 t vs 

17.6 t), je možné se stejně výkonnou zdvihací technikou vybudovat opěrnou stěnu 3x 

rychleji. 
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4 Závěr 

Použití francouzského dokumentu NF P18-710 [8] pro návrh prvků z UHPC lze jednoznačně 

doporučit. Jelikož se jedná o dodatek k EC2, je založen na shodných návrhových principech 

jako tato norma, a je tak kompatibilní i s ostatními Eurokódy. K rychlejšímu rozvoji UHPC 

napomůže i nově vznikající fib Model Code 2020. S rostoucí zkušeností výrobců betonu 

může teoreticky cena UHPC i klesat. Materiálové vlastnosti UHPC jsou natolik inovativní a 

významné, že lze v blízké budoucnosti předpokládat masivní rozšíření tohoto materiálu do 

mnoha konstrukčních oborů stavebnictví. 

5 Poděkování 

Příspěvek vznikl za finanční podpory studentské grantové soutěže ČVUT v Praze v rámci 

projektu SGS20/109/OHK1/2T/11 "Zkušební metody a aplikace cementových kompozitů". 
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Abstrakt 

Příspěvek popisuje vývoj sendvičového kompozitního nosníku na bázi FRP materiálů, který 

ve specifických aplikacích představuje vhodnou alternativu železobetonových nosníků. Jeho 

využití spadá zejména do oblasti agresivního prostředí (např. ČOV), kde tyto materiály 

oproti železobetonu vykazují vyšší odolnost a stálost. Oproti pultrudovaným FRP nosníkům 

se vyvíjené řešení vymezuje vhodnějším využitím vlastností dílčích komponent. Optimální 

využití kompozitních materiálů, kdy horní i spodní pásnici nosníku tvoří pultrudované 

kompozitní profily TT průřezu (tzv. „PI“ profil) a stojinu kompozitní rošt, vzniká nosník 

s relativně vysokou tuhostí, únosností a vysokou odolností vůči agresivnímu prostředí při 

velmi nízké vlastní hmotnosti. Výsledné vlastnosti tohoto nosníku je možné měnit díky 

variabilitě rozměrů stojiny a také vhodné povrchové úpravě vrstvou laminátu. Tato ve 

výsledném spojení vytváří sendvičovou kompozitní konstrukci.  

 

V příspěvku je prezentováno vlastní experimentální ověření chování kompozitního nosníku 

při zkoušce 4-bodovým ohybem. Různé konfigurace provedení nosníků umožnily popsat 

vliv povrchové vrstvy laminátu (ověření funkčnosti sendviče), ale i vliv spoje nosníku 

v místě stojiny na výsledné chování. Výsledkem provedených experimentů je získaní 

fyzikálně-mechanických parametrů sendvičové konstrukce kompozitního nosníku a 

poznatků pro další využití tohoto typu konstrukce. 

Klíčová slova: kompozitní materiál, sendvičová konstrukce, pultrudovaný kompozitní 

profil. 

 

1 Úvod 

Motivací pro výzkum FRP kompozitního nosníku je zvýšení únosnosti, tuhosti a maximální 

délky v současné době běžně dostupných nosníků z pultrudovaných profilů. Maximální 

délky nosníků z pultrudovaných profilů se pohybují okolo 7–8 m, přičemž jejich použití 
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limituje zejména nižší tuhost. Konstrukce FRP nosníku je navržena s cílem maximalizovat 

moment setrvačnosti při využití stávajících výrobků a vhodným technologickým postupem 

umožnit výrobu nosníků s delším rozpětím (okolo 12 m). Tyto požadavky definují provedení 

FRP kompozitního nosníku, který je tvořen složeným průřezem, kdy pásnice jsou provedeny 

z pultrudovaných GFRP profilů TT průřezu a stojina je z litého kompozitního roštu ze 

skelných vláken (výrobní ozn. PrefaGrid). Díky variabilitě kompozitního roštu (tloušťkou 

stěny, velikostí ok, výškou roštu) lze s výhodou měnit výšku nosníku a ovlivňovat tak jeho 

ohybovou tuhost. Provedení nosníku je patrné z Obr. 1  
 

 

  

  
a) jednotlivé dílce 

nosníku 

b) nově navržený nosník 

Obr. 1 Zobrazení jednotlivých materiálů navrženého nosníku  

Základní mechanické vlastnosti dílčích částí tvořících dílec (rošt PrefaGrid výšky 50 mm 

s velikostí oka 50×50 mm) byly uváženy dle uvedeného v Tab. 1.  

Tab. 1 Základní mechanické vlastnosti dílčích části nosníku 

Materiál  

 

Pevnost v 

tlaku 

Modul 

pružnosti 

v tlaku 

Pevnost v 

tahu 

Modul 

pružnosti 

v tahu 

Ohybová 

pevnost 

[MPa] [GPa] [MPa] [GPa] [MPa] 

PREFAGRID 44x44/50 135 16 255 19 260 

TT PROFIL 140x100/5 ≥ 240 ≥ 19 ≥ 240 ≥ 14 ≥ 270 

2 Popis experimentálně zkoušených nosníků v ohybu 

Prvotní experimentální práce byly zaměřeny na základní popis chování FRP kompozitního 

nosníku v délce rovné maximální délce roštu, kterou je možno za běžných podmínek vyrábět 

– tj. 3,2 m. Cílem zatěžovacích zkoušek bylo ověřit předpoklady pro návrh nosníku, tzn. 

ověřit funkčnost spolupůsobení dílčích částí nosníku, popsat vliv povrchové vrstvy laminátu, 

popsat způsob porušení a okamžik selhání lepeného spoje pásnice/stojina.  

Pro ověření stykování a celkového chování nosníku bylo navrženo a vyrobeno 6 vzorků, 

které se vzájemně liší provedením stykování stojiny a zároveň materiálovým řešením 

TT profil 

(„Pí“ profil) 

pásnice 

rošt 

PrefaGrid 
pásnice 
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kompozitního nosníku. Zkušební vzorky dílců byly vyrobeny ve dvou typech, které se lišili 

provedením bez povrchové vrstvy laminátu a s ní. První typ představuje základní segment 

z kompozitního roštu tvořícího stojinu a TT profilu tvořícího horní a dolní pásnici (vzorky 

s označením „1“ viz Obr. 2a). Druhý typ nosníku byl doplněn o povrchovou vrstvu 

laminátu, která byla nalepena na povrch stojiny a překrývala i části horní a dolní pásnice 

(vzorky s označením „2“ viz Obr. 2b). 

 

Pro každý typ („1“ a „2“) kompozitního dílce pak byly použity tři různé varianty podélného 

řešení stojiny. V první variantě je vzorek spojitý po celé délce (vzorky s označením „A“). 

V druhé variantě je stojina tvořena ze dvou částí, které jsou propojeny zazubením v místě 

maximálního ohybového namáhání (vzorky s označením „B“). U třetí varianty nosníku je 

stojina tvořena ze tří částí, které jsou spojeny zazubením v krajních čtvrtinách rozpětí, tzn. 

v místě s maximálním smykovým namáháním (vzorky s označením „C“).  

 

Pro experimentální ověření chování nosníků byla zvolena zkouška čtyřbodovým ohybem. 

Podepření nosníku je realizováno prostřednictvím roznášecích ocelových desek uložených 

na kluzných podporách. V místě krajních podpor byl kompozitní nosník vsazen do 

ocelového rámu, který zabraňoval vybočení v příčném směru, ovšem nebránil volnému 

pootáčení v místě podpory. Zatížení bylo vnášeno do horní pásnice 0,5 m od osy nosníku na 

každou stranu (viz Obr. 3) konstantní rychlostí 0,5 kN/s až do porušení.  
 

 
a) nosník bez vnějších vrstev laminátu 

 
b) nosník s vnějšími vrstvami laminátu 

Obr. 2 Konfigurace zkoušky – skutečné provedení  
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a) zobrazení kompozitního FRP segmentu 

 
b) zobrazení osazení snímačů na segmentu 

Obr. 3 Schematické znázornění kompozitního FRP segmentu  

Zkušební vzorky FRP kompozitních nosníků byly osazeny řadou snímačů (viz Obr. 3b) pro 

dostatečně výstižný popis jejich chování během zatěžovací zkoušky. Při zkoušce byly kromě 

velikosti vnášení síly sledovány svislá deformace uprostřed rozpětí (průhyb), vodorovný 

posun mezi pásnicemi a stojinou v místě podpor (popis chování lepeného spoje a okamžiku 

jeho selhání), posuny v místě spojení stojiny (popis lepeného spoje roštu), vodorovný posun 

uprostřed rozpětí (příčná deformace popisující případné boulení nosníku), přetvoření horní 

a dolní pásnice uprostřed rozpětí. 

3 Vyhodnocení experimentů 

Z výsledků provedených experimentů je v první řadě zřejmý výrazný vliv nalepené vrstvy 

tkaniny na povrchu prvku. Tato ovlivňuje celkové chování FRP kompozitního nosníku 

podstatným zvýšením tuhosti i únosnosti a jeví se jako vhodné řešení do exponovaných částí 

nosníku. Při porovnání prvního a druhého typu nosníku, tedy bez a s povrchovou vrstvou 

laminátu je dosahováno přibližně trojnásobné únosnosti, resp. přibližně desetinásobné 

zvýšení tuhosti (viz Obr. 4). 
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Obr. 4 Zatěžovací diagram kompozitních FRP nosníků 

Z dosažených výsledků je zároveň zřejmé, že oblast porušení se nenacházela uprostřed 

nosníku, ale mezi podporou a břemenem (viz Obr. 6). Kritickým místem FRP kompozitního 

nosníku je pásnice, resp. spoj pásnice a stojiny v místě tlakového namáhání. Selhání 

kompozitního TT profilu, který tvoří horní pásnici nosníku, nastalo roztržením na styku 

vodorovné a svislé části profilu (viz Obr. 6a). V případě druhého typu nosníku 

s povrchovou vrstvou laminátu došlo k selhání obdobným způsobem, tj. v porušením horní 

pásnice při současném odtržení laminátu tkaniny od stojiny.  

 

V případě tři variant nosníků, tj. bez spojení stojiny a se spojením stojiny uprostřed, resp. 

v krajních čtvrtinách rozpětí nosníku, lze pozorovat postupné snížení únosnosti vzorků. 

Nejvyšší únosnosti dosáhl kontinuální vzorek bez spoje (varianta A), lehce nižší únosnost 

vykazoval vzorek se spojem v krajních čtvrtinách (varianta C) a nejnižší únosnost vykázal 

vzorek se spojen stojiny uprostřed (varianta B). Snížení únosnosti se pohybuje do cca 10 %. 

Obdobných výsledků je dosaženo i v případě porovnání průhybů. U varianty B je patrný 

odklon od kontinuálního nosníku při dosažení cca 2/3 maximální únosnosti. Přičemž nárůst 

průhybu se pohybuje do 20 %. U var. C došlo dokonce ke snížení průhybu, což lze přičíst 

zvýšení tuhosti vlivem výplně v místě lepeného spoje stojiny. 

 

Z dalších měřených veličin je pak důležitý zejména vodorovný posun mezi stojinou a spodní 

pásnicí (Obr. 5), který byl měřen z čela na obou koních nosníků. Ze získaných dat je zřejmé, 

že při dosažení přibližně 15-30 % hladiny zatížení (cca 10-20 kN) v případě nosníků bez 

laminátu, respektive při dosažení hladiny zatížení přibližně 40-50 % (cca 70-90 kN) pro 

variantu s povrchovou úpravou laminátem, začínají deformace narůstat. Tento jev se projeví 

i v mírném snížení tuhosti celého kompozitního nosníku a zrychlení přírůstku svislých 

deformací a lze jej přičítat pokluzu spoje pásnice/stojiny a postupné redistribuci napětí 

(Obr. 4). 
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Obr. 5 Vodorovná deformace mezi spodní a horní pásnicí 

  

  
a) vzorek bez vnější vrstvy 

laminátu 

b) vzorek s vnější vrstvou laminátu 

Obr. 6 Detail porušení kompozitních nosníků 
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4 Závěr 

Prezentované výsledky potvrdily funkčnost vyvíjeného kompozitního nosníku, který se do 

okamžiku pokluzu spoje pásnice/stojina chová lineárně-pružně. Poté dochází k postupnému 

snížení tuhosti při zvyšující se úrovni zatížení. Díky tomu lze tak snadno přizpůsobit návrh 

požadavkům rozponu a zatížení. Celkové chování značně ovlivňuje aplikace povrchové 

vrstvy laminátu FRP tkaniny, která násobně zvyšuje únosnost i tuhost nosníku. Její použití 

je tak vhodné do exponovaných míst nosníku, např. pro budoucí místa spojení nosníku pro 

zajištění délky přesahující 8 m. Vliv spojení stojiny snižuje únosnost a tuhost prvku, ale 

vhodnou úpravou spoje vyplněním epoxidem a překrytím vrstvou laminátu lze tento 

negativní efekt do značné míry eliminovat. 

 

S ohledem na předpokládaný aplikační oblast počáteční zkoušky prokázaly funkčnost řešení. 

Do budoucna je plánováno ověření spojů nosníků pro vytvoření požadované délky 12 m a 

porovnání s železobetonovou variantou. 

5 Poděkování 

Výstupy prezentované v textu byly získány při řešení projektů FV40278 – Odolné 

sendvičové nosné prvky z progresivních kompozitních FRP materiálů, FAST-J-21-749 – 

Mechanické vlastnosti sendvičových kompozitních konstrukcí a FAST-S-21-7503 - Využití 

nepřímých FRP výztuží při návrhu vybraného detailu bodově podepřené stropní konstrukce. 
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Abstrakt 

Článek je zaměřen na popis upraveného interakčního diagramu, který autor vyvinul pro 

zjednodušené posouzení ocelobetonové sendvičové konstrukce, která je zatížena 

kombinací osových sil a ohybových momentů. Tato metoda výpočtu byla sestavena 

s ohledem na potřebu ověření proveditelnosti tlakové obálky rychlého reaktoru Allegro 

z již zmíněné ocelobetonové sendvičové konstrukce. V úvodu je představen krátký popis 

ocelobetonové sendvičové konstrukce jako takové společně s problematikou v oblasti 

návrhu, což úzce souvisí s autorovou motivací pro vývoj řešeného interakčního diagramu. 

Další části článku se již zabývají upraveným interakčním diagramem samotným. 

V teoretické části jsou uvedeny především úvahy a předpoklady výpočtu, které vycházejí 

ze znalostí principů návrhu konstrukcí z klasického železobetonu, a které zároveň berou 

v potaz požadavek na pružné posouzení, které je zde nutno dodržet s ohledem na typ 

řešené konstrukce (tlaková obálka reaktoru). Dále je zde uveden obecný postup pro 

sestavení jednotlivých bodů interakčního diagramu. Článek obsahuje také praktickou část, 

kde je představena krátká ukázka výpočtu, ve které je vypočtena část interakčního 

diagramu pro konkrétní zvolenou geometrii průřezu ocelobetonové sendvičové konstrukce. 

V závěru je vedena diskuse ohledně vhodnosti vyvinutého interakčního diagramu pro 

konstrukci tlakové obálky (rotační skořepina) či pro jiné typy konstrukcí. Je zde také 

uveden alternativní postup pro posouzení ocelobetonové sendvičové konstrukce, který je 

následně porovnán s metodou posouzení prostřednictvím interakčního diagramu. 

Klíčová slova: ocelobetonová sendvičová konstrukce, interakční diagram, ověření 

proveditelnosti, tlaková obálka, rovinné konstrukce. 

 

1 Úvod 

Ocelobetonový sendvič je konstrukční řešení, které je vhodné pro konstrukce velkých 

významů jako jsou tlakové obálky, výškové budovy, ropné plošiny nebo například ponorné 

tunely. Z již realizovaných objektů ve světě lze jmenovat například výškovou budovu 
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Rainier Square Tower [1] v centru města Seattle nebo sekundární kontejnment reaktoru 

AP1000 od společnosti Westinghouse [2]. V autorově případě je ocelobetonový sendvič 

zvažován pro jednu z aktuálně tří variant tlakové obálky rychlého reaktoru Allegro.  

2 Ocelobetonová sendvičová konstrukce 

Ocelobetonový sendvič je konstrukce skládající se z betonového jádra, k jehož vnějším 

povrchům je připojen ocelový plech. Spřažení oceli a betonu je v převážné většině 

zprostředkováno spřahovacími trny v kombinaci s tyčemi, které mají mimo funkce 

spřažení také funkci výrobní a montážní (tyče spojují protilehlé plechy a umožnují výrobu 

polotuhých ocelových panelů, které na stavbě fungují jako ztracené bednění). Prostor mezi 

plechy bývá z výroby dále také opatřen ztužujícími prvky (příhradoviny, ocelová 

diafragmata), které mají převážně funkci přepravní a montážní (ztužují ocelové panely při 

transportu a betonáži). 

 

Obr. 1 Vlevo venkovní svar tyčí [7], vpravo ocelový panel před montáží (mezi plechy patrná 

příhradovina [8] 

Principiálně ocelobetonový sendvič staticky funguje stejně jako klasický železobeton. 

Ocelové plechy, které přebírají funkci výztuže, jsou zde však využity efektivněji. Jednak 

jsou umístěny na kraji průřezu, čímž zvyšují ohybovou únosnost (větší rameno vnitřních 

sil), a jednak pokrývají celou plochu vnějších povrchů konstrukce, což je u rovinných 

konstrukcí staticky efektivnější z hlediska přenosu napětí. U klasického železobetonu se 

únosnost konstrukce v jednotlivých směrech mění, zatímco u ocelobetonového sendviče je 

únosnost ve všech směrech stejná. Celoplošné pokrytí ocelí navíc při správném provedení 

svarů mezi jednotlivými panely zajišťuje hermetičnost konstrukce, což je u tlakových 

obálek jeden z hlavních požadavků. 

 

Velká výhoda ocelobetonového sendviče je také možnost výroby panelů předem, což 

následně snižuje čas výstavby celé konstrukce. Oproti tomu je nevýhodou nedostatek 

zkušeností a norem z hlediska návrhu této konstrukce. Z toho důvodu autor vyvinul vlastní 
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interakční diagram pro poskytnutí představy o proveditelnosti konstrukce tlakové obálky. 

Tento interakční diagram bude představen v následujících kapitolách. 

3 Interakční diagram 

Navržený interakční diagram je inspirován bodovým interakčním diagramem pro posudky 

železobetonových prvků namáhaných kombinací normálových sil a ohybových momentů. 

Výpočet jednotlivých bodů interakčního diagramu se řídí prakticky stejnými předpoklady 

s tím, že zde musel být zapracován požadavek na pružné posouzení plynoucí z typu 

konstrukce (tlaková obálka reaktoru). Předpoklady výpočtu jsou po úpravě následující. 

3.1 Předpoklady výpočtu 

 Dokonalé spřažení betonu a oceli (obdobný předpoklad jako dokonalá soudržnost 

betonu s výztuží u železobetonu). Mezi povrchy oceli a betonu nedochází k prokluzu a 

poměrné přetvoření betonu a oceli je v daném místě stejné. 

 Platí Bernoulli-Navierova hypotéza. Rovinné průřezy zůstávají rovinnými i po deformaci. 

 Tahová únosnost i tahové účinky betonu jsou zanedbány. 

 Za mezní stav únosnosti je uvažováno dosažení meze kluzu ocelových plechů, což při 

uvažované oceli s mezí kluzu fy = 460 MPa odpovídá poměrnému přetvoření εy = fy/Es 

= 460/210000 = 2,19*10-3. 

 Vzhledem k předchozím předpokladům a geometrii průřezu je jasné, že poměrné 

přetvoření v betonu nepřekročí hodnotu 2,19*10-3. Z tohoto důvodu byl pro popis 

chování betonu v průřezu uvažován parabolicko-rektangulární pracovní diagram dle 
[3]. 

3.2 Body interakčního diagramu 

Interakční diagram je složen z šesti bodů. U každého bodu je dosažení mezního pružného 

stavu definováno daným průběhem poměrného přetvoření. Průběhy přetvoření u 

jednotlivých bodů byly inspirovány interakčním diagramem z [3]. 

3.2.1 Bod 0 

Průběh poměrného přetvoření je konstantní a 

odpovídá dostřednému tlaku. Hodnota poměrného 

přetvoření odpovídá přetvoření betonu při 

maximální tlakové pevnosti εc = εc2 = 2,0*10-3. 

Napětí v betonu odpovídá mezi pevnosti v tlaku a 

napětí v oceli odpovídá poměrnému přetvoření εc 

dle Hookova zákona. Rovnováha sil je poté 

následující. 

NRd,0= – (ϕ
a,s1

Fs1+ϕ
a,s2

Fs2+Fc) 

Součinitelé ϕa,s zahrnují vliv vzpěru ocelových 

plechů a byly převzaty z práce [4]. 

 

Obr. 1 Bod 0 - průběh přetvoření a 

napětí na průřezu. 
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3.2.2 Bod 1 

Průběh poměrného přetvoření je lineární 

a je určen dvěma body. Přetvoření 

v těžišti ocelového plechu při kladném 

povrchu průřezu (viz souřadný systém 

Obr. 3) je nulové εs1 = 0. Přetvoření 

v lící ocelového plechu při záporném 

povrchu odpovídá dosažení meze kluzu 

dané oceli εs2 = fy/Es. Velikost síly 

v betonové části průřezu a těžiště jejího 

působiště se stanoví pomocí integrálního 

počtu. Rovnováha sil vypadá následovně.  

 

NRd,1= –(Fs2+Fc) 

MRd,1= (–Fs2)zs2+(–Fc)zc 

3.2.3 Bod 2 

U bodu 2 se uvažuje dosažení meze 

kluzu obou ocelových plechů naráz 

(jeden v tahu, druhý v tlaku). 

Neutrální osa tedy prochází přesně 

středem průřezu a poměrné 

přetvoření v lících ocelových 

plechů činí εs(1,2) = ±fy/Es. 

Rovnováha sil je následující. 

 

NRd,2=Fs1–Fs2–Fc 

MRd,2=(–Fs2)zs2+(–Fc)zc+Fs1zs1 

 

3.2.4 Bod 3 

Bod 3 reprezentuje prostý ohyb. 

Průběh poměrného přetvoření je zde 

dán polohou neutrální osy a 

dosažením meze kluzu líce ocelového 

plechu při kladném povrchu. Poloha 

neutrální osy je určena z rovnováhy 

sil. 
Fs1–Fs2–Fc=0 

Ohybová únosnost průřezu je 

následně určena takto. 
MRd,3 = (–Fs2)zs2+(–Fc)zc+Fs1zs1 

 
 
 

Obr. 2 Bod 1 - průběh přetvoření a napětí 

na průřezu. 

Obr. 3 Bod 2 - průběh přetvoření a napětí na průřezu. 

Obr. 4 Bod 3 - průběh přetvoření a napětí na průřezu. 
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3.2.5 Bod 4 

Neutrální osa prochází těžištěm ocelového 

plechu při záporném povrchu a poměrné 

přetvoření v líci ocelového plechu při 

kladném povrchu odpovídá dosažení meze 

kluzu εs1 = fy/Es. Rovnováha sil vypadá 

následovně. 
NRd,4 = Fs1 

MRd,4 = Fs1zs1 

 

 

3.2.6 Bod 5 

Průběh poměrného přetvoření je konstantní a 

odpovídá dostřednému tahu. Hodnota 

poměrného přetvoření odpovídá přetvoření oceli 

při dosažení meze kluzu εs1 = εs2 = fy/Es 

Rovnováha sil je poté následující. 

 

NRd,5 = Fs1+Fs2 

 

 

4 Vzorový výpočet 

Pro stručnost zde bude ukázán výpočet pouze jednoho bodu. Představen bude výpočet 

prostého ohybu. Výpočty napětí, sil a působišť sil jsou ve všech ostatních bodech 

principiálně stejné. Podrobnější příklady výpočtu lze nalézt v diplomové práci [5]. 

4.1 Geometrie průřezu 

 Tloušťka průřezu t = 200 mm 
 Plocha průřezu A = t*bm (metr běžný) = 200*1000 = 200000 mm2 

 Tloušťka ocelových plechů ts1 (kladný povrch) = ts2 (záporný povrch) = 5 mm 
 Plocha ocelového plechu As1,2 = ts1,2*bm (metr běžný) = 5*1000 = 5000 mm2 

 Tloušťka betonu tc = 190 mm 
 Plocha betonu Ac = tc*bm (metr běžný) = 190*1000 = 190000 mm2 

4.2 Materiály 

Beton C40/50:  

 Charakteristická válcová pevnost v tlaku fck = 40 MPa 

 Návrhová pevnost v tlaku fcd = fck/c = 40/1,5 = 26,7 MPa  

 Modul pružnosti Ecm = 35 GPa 

 Mezní poměrné přetvoření při maximální tlakové pevnosti εc2 = 0,002 

 Exponent parabolické funkce pracovního diagramu n = 2 

Obr. 5 Bod 4 - průběh přetvoření a napětí na 

průřezu. 

Obr. 6 Bod 5 - průběh přetvoření a napětí 

na průřezu. 
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Ocel HISTAR 460: 

 Charakteristická mez kluzu fyk = 460 MPa 

 Návrhová mez kluzu fyd = fyk/s = 460/1 = 460 MPa 

 Modul pružnosti Es = 210 GPa 

 Poměrné přetvoření při dosažení meze kluzu εsy = fyd/ Es = 460/210000 = 0,00219 

 Poissonova konstanta ν = 0,3 

4.3 Poměrné přetvoření 

Poměrné přetvoření v líci taženého plechu εs1.1 = εsy = 0,00219 

Tlačená část betonu x = 70,16 mm (spočteno iteračně) 

Poměrné přetvoření v líci tlačeného plechu εs2 = -0,00132 (z podobnosti trojúhelníků) 

Poměrné přetvoření v okraji plechu přiléhajícího k betonovému jádru u tlačeného povrchu 

εc.2 = -0,00123 (z podobnosti trojúhelníků) 

Poměrné přetvoření v okraji plechu přiléhajícího k betonovému jádru u taženého povrchu 

εs1.2 = 0,0021 (z podobnosti trojúhelníků) 

4.4 Napětí 

Napětí v líci taženého plechu s1.1 = fyd = 460 MPa 

Napětí v okraji plechu přiléhajícího k betonovému jádru u taženého povrchu s1.2 = εs1.2*Es 

= 0,0021*210000 = 441,6 MPa 

Napětí v líci tlačeného plechu s2.1 = εs2 Es = -0,00132*210000 = -276,9 MPa 

Napětí v okraji plechu přiléhajícího k betonovému jádru u tlačeného povrchu s2.2 = εc.2*Es 

= -0,00123 *210000 = -258,5 MPa 

Funkce definující průběh napětí v betonu σc(εc)=fcd [1- (1-
-εc

εc2
)

n

]  = 26,7 [1- (1-
-εc

0,002
)

2

] 

4.5 Vnitřní síly v průřezu 

Síla v těžišti taženého plechu Fs1= 
σs1.1+σs1.2

2
*As1= 

460+441,6

2
*5000 = 2254 kN 

Síla v těžišti tlačeného plechu Fs2= 
σs2.1+σs2.2

2
*As2= 

-276,9-258,5

2
*5000 = -1339 kN 

Těžiště síly v betonu: 

 Vztah mezi přetvořením a jeho polohou v průřezu h(εc)=
x

-εc2
*εc = 

70,16 

-0,002
*εc

 Statický moment plochy pod křivkou σc(εc) k svislé ose: 

Sy= ∬ εc

M

ds = ∫ ∫ εcd

σc(εc)

0

σcd

εc.2

0

εc = ∫ ∫ εcd

σc(εc)

0

σcd

0,00123

0

εc = 12,8 *10
-6

 

 Plocha pod křivkou σc(εc): 

S= ∫ σc(εc)

εc.2

0

dεc = ∫ σc(εc)

0,00123

0

dεc = -16,06*10
-3

 

 Poměrné přetvoření v těžišti síly εt=
sy

s
 = 

12,8 *10-6

-16,06*10-3  = -0,00794 

 Vzdálenost těžiště síly od neutrální osy h(εt) = 
70,16 

-0,002
*(-0,00794) = 45,3 mm 
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Síla v těžišti betonu: 

Fc= ∫ σc(εc)

εc.2

0

dεc*
dh(εc)

dεc

*b = 1000 ∫ σc(εc)

0,00123

0

dεc*
dh(εc)

dεc

 = -915 kN  

4.6 Rovnováha sil 

Ramena vnitřních sil: 

 Rameno síly Fs1: zs1=
ts1

2
+

tc

2
 = 

5

2
+

190

2
 = 97,5 mm 

 Rameno síly Fc: zc=- [
tc

2
-(x-h(εt))]  = - [

190

2
-(70,16 - 45,3)]  = -70,1 mm 

 Rameno síly Fs2: zs2=- (
ts2

2
+

tc

2
)  = 

5

2
+

190

2
 = -97,5 mm 

Rovnováha sil:  

Fs1+Fs2+Fc= 2254  1339  915 = 0 kN 
Ohybová únosnost: 

MRd,3=Fs1zs1+Fs2zs2 + Fczc = 2254*0,0975  1339*(0,0975)  915*(0,0701) = 414,5 kNm 

5 Závěr 

Výše představený interakční diagram byl autorem vyvinut pro ověření proveditelnosti 

tlakové obálky z ocelobetonového sendviče v rámci jeho diplomové práce [5] v situaci, 

kdy nebyla k dispozici jiná metoda posouzení. Následně se shodou okolností podařilo 

získat americkou normu [6] pro návrh ocelobetonových sendvičových konstrukcí 

jaderných elektráren, která obsahuje přesnější výpočetní postup. Je nutno zmínit, že 

metoda interakčního diagramu přímo nezohledňuje vliv rovinné napjatosti, a je tedy 

vhodná spíše pro jednoose namáhané konstrukce. Při analýze tlakové obálky byl vliv 

rovinné napjatosti zjednodušeně uvažován vektorovým součtem vypočtených normálových 

sil a ohybových momentů, působících v jednotlivých ortogonálních směrech konstrukce. 

Toto zjednodušení je však použitelné pouze při dvouosém tlaku nebo tahu, při kterém lze 

sílu z vektorového součtu definovat jako tahovou nebo tlakovou. 

 

Normová metoda, založená na výsledcích náročných experimentů, lépe vystihuje rovinné 

chování konstrukce. Principiálně funguje tak, že se řešený průřez rozdělí na dvě poloviny, 

načež se ohybové a krouticí momenty přepočtou na síly, které působí na každou polovinu 

průřezu zvlášť (na jedné tah, na druhé tlak). Síly se následně přepočtou na hlavní síly, 

působící ve směru hlavních napětí. Posudek se provádí na dané polovině průřezu, přičemž 

forma posudku je odvislá od charakteru hlavních sil. 

 

Při porovnávání výsledků analýz výše uvedenými metodami vyšlo najevo, že výsledy 

metod mají dobrou shodu v případech, kde se u interakčního diagramu dal použít 

vektorový součet vnitřních sil. V opačném případě vychází u interakčního diagramu nižší 

využití konstrukce než u metody z americké normy. Každopádně vyvinutá metoda 

představuje cenný nástroj pro verifikaci výsledků získaných normovým výpočtem. 
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Abstrakt 

Následující příspěvek se zabývá porovnáním charakteristické počáteční pevnosti zdiva ve 

smyku u vzorků zhotovených z inovativních keramických tvarovek a vybraných lepidel. 

Charakteristická počáteční pevnost zdiva ve smyku byla stanovena podle ČSN EN 1052-3. 

Celkem bylo testováno pět různých lepidel. U dvou testovaných lepidel bylo také zkoumáno, 

zda množství aplikovaného lepidla ovlivní hodnotu charakteristické počáteční pevnosti 

zdiva ve smyku. Celkem bylo zhotoveno dvacet jedna velkých zkušebních vzorků (ze tří 

keramických tvarovek a daného lepidla), které byly zkoušce smyku podrobeny ve stáří 

vzorků jeden den.  

 

Testována byla lepidla dostupná na českém trhu i lepidla zahraniční. Vybraná lepidla byla 

na ložné spáry cihel nanesena dle obvyklých standardů, zhotovené vzorky byly přes noc 

ponechány ve výrobní hale cihlářského závodu HELUZ v Dolním Bukovsku a ve stáří 

jednoho dne odzkoušeny v laboratoři podle postupu uvedeného v příslušné normě. Postup 

přípravy vzorků, průběh zkoušky a porovnání získaných výsledků shrnuje tento článek.  

Klíčová slova: zdivo, smyk, lepidlo. 

 

1 Úvod 

Počáteční pevnost zdiva ve smyku fvk0 lze definovat jako přídržnost v rovině styku cihly a 

malty ve smyslu ČSN EN 771-1 [1] a je jednou z potřebných hodnot pro stanovení jedné ze 

základních pevností zdiva – charakteristické pevnosti zdiva ve smyku fvk. Počáteční pevnost 

zdiva ve smyku se stanovuje pomocí zatěžovací zkoušky podle požadavků uvedených 

v normě ČSN EN 1052-3[2]. Při této čtyřbodově uspořádané zkoušce jsou velká zkušební 

zděná tělesa namáhaná smykem v ložné spáře nebo ložných spárách bez předpětí kolmo na 

spáry. 
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Cílem této zkoušky bylo stanovení charakteristické počáteční pevnosti zdiva ve smyku u 

vzorků stáří jednoho dne. Naměřené hodnoty fvk0 „mladých“ vzorků ukazují, která lepidla 

dosahují v krátké době nejlepších hodnot charakteristické počáteční pevnosti ve smyku. 

Trendem dnešní doby je výstavba konstrukcí v co nejkratším čase za použití efektivních 

stavebních metod a vysoké kvality provedení, proto je zkouška pro stanovení počáteční 

charakteristické pevnosti ve smyku základním krokem k ověření chování zdiva ve smyku 

v jeho ranném stáří. 

2 Materiál a vzorky 

Pro smykovou zkoušku bylo zhotoveno celkem dvacet jedna vzorků. Každý vzorek byl 

vyroben ze tří inovativních keramických cihel a daného lepidla. Zkoušce smyku bylo 

podrobeno celkem pět různých lepidel, která jsou uvedena v následující tabulce společně 

s množstvím aplikovaného lepidla na ložné spáry keramických tvarovek [3]. Vybraná lepidla 

byla na ložné spáry keramických tvarovek aplikovaná celoplošně, na dvě žebra či pět žeber, 

viz Tab. 1. 

Tab. 1 Seznam testovaných lepidel pro smykovou zkoušku [3] 

Označení Lepidlo Aplikované množství 

A Tenkovrstvá zdicí malta (bezcementová technologie) Celoplošně 

Ca 
Zdicí pěna (tenkovrstvé lepidlo) 

2x žebro 

Cb 5x žebro 

Ea 
PU – kontaktní dvousložkové lepidlo 

2x žebro 

Eb 5x žebro 

H Jednosložkové polyuretanové lepidlo (Polsko) Celoplošně 

I Jednosložkové lepidlo na bázi MS polymeru 2x žebro 

Předem připravená systémová zdicí malta pro zdění z broušených cihel (bezcementová 

technologie) byla na ložné spáry keramických tvarovek nanášena celoplošně 

strukturovaným válečkem rovnoměrně do kříže [4]. Zdicí pěna byla aplikována pomocí 

aplikační pistole na dvě žebra / pět žeber keramických tvarovek, PU – kontaktní 

dvousložkové lepidlo pomocí pneumatické stříkací pistole na obě ložné plochy spojovaných 

keramických tvarovek – respektive na dvě žebra / pět žeber keramických tvarovek. Polské 

lepidlo bylo aplikováno celoplošně na ložnou spáru keramické tvarovky, a to za použití 

štětce. Jednosložkové lepidlo na bázi MS polymeru bylo naneseno pomocí aplikační pistole 

na dvě žebra použité keramické tvarovky.  

 

Broušené keramické tvarovky pro zkoušku smyku byly poskytnuty ve dvou variantách 

v omezeném počtu kusů – vzorky s lepidlem s označením „A“ a „E“ byly vyrobeny za 

použití jmenovaných inovativních keramických tvarovek s dutinami vyplněnými 

polystyrenem, vzorky se zdicí pěnou, polským lepidlem a jednosložkovým lepidlem na bázi 

MS polymeru za použití shodných tvarovek s absencí polystyrenu v jejich dutinách. 

Polystyren v dutinách slouží ke zlepšení tepelněizolačních vlastností broušené keramické 

tvarovky a nemá tak vliv na mechanické vlastnosti zdiva – jeho absence v dutinách 

neovlivňuje výsledky prováděné smykové zkoušky.  
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Zhotovené vzorky byly uloženy na paletách a uskladněny ve výrobní hale cihlářského 

závodu HELUZ v Dolním Bukovsku. Ve výrobní hale byly vzorky ponechány jeden den, do 

doby konání zkoušky pro stanovení charakteristické počáteční pevnosti ve smyku.  

    

   

Obr. 1 Výroba vzorků pro smykovou zkoušku 

3 Měření  

Vyrobené vzorky stáří jednoho dne byly testovány ve zkušební laboratoři HELUZ v Dolním 

Bukovsku. Vzorky byly postupně umisťovány do zkušebního přístroje na válcové podpory 

o průměru 12 mm a následně zatíženy přes ocelový svařenec, který byl vyroben speciálně 

pro tuto zkoušku [Obr. 2]. 

   

Obr. 2 Zkušební přístroj pro smykovou zkoušku 

Pro smykovou zkoušku byla nastavena rychlost narůstání síly působícího zatížení na 

hodnotu 10 000 N/min do doby porušení vzorku. U každého měření byla zaznamenána síla 

při porušení vzorku a způsob porušení. Vzorek může být porušen smykem po pozbytí 

soudržnosti pojiva s jedním nebo oběma zdicími prvky [A.1], usmyknutím uvnitř spáry 

pojiva [A.2], usmyknutím zdicího prvku [A.3] nebo může dojít k porušení nebo rozštípnutí 

zdicích prvků [A.4], viz [Obr. 3].  
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Obr. 3 Možné typy porušení [2] 

Ze zjištěné síly při porušení vzorku Fi,max a z ložné plochy tvarovek Ai byla nejprve 

vypočtena pevnost ve smyku fvoi každého zděného zkušebního vzorku. Následně byla 

spočtena průměrná počáteční pevnost ve smyku fvo (ze tří hodnot fvoi dané série vzorků) a 

nakonec byla vypočtena charakteristická počáteční pevnost ve smyku fvko.  

4 Výsledky a vyhodnocení zkoušky 

Ve smykové zkoušce dopadly nejlépe vzorky s lepidlem od polského výrobce. Vypočtená 

charakteristická počáteční pevnost ve smyku výrazně převyšovala hodnoty vypočtené u 

ostatních testovaných těles. U vzorků s polským lepidlem byl však problém s určením 

způsobu porušení, který se pohyboval mezi typem A2/A4, respektive A2/A3. Pro určení 

přesného způsobu porušení by bylo zapotřebí odzkoušet další vzorky s tímto lepidlem – 

případně i vzorky s lepidlem naneseným na dvě žebra keramických tvarovek. Ve zkoušce 

smyku velmi dobře obstálo také lepidlo jednosložkové na bázi MS polymeru.  Ve všech 

případech těchto vzorků došlo k typu porušení A.2, avšak jeho použití v praxi by bylo 

neekonomické (pravděpodobně i s redukovaným aplikovaným množstvím na ložné spáry 

keramických tvarovek).  

 

Nejhůře ve zkoušce smyku dopadly vzorky s PU – kontaktním dvousložkovým lepidlem. Při 

aplikaci PU – kontaktního dvousložkového lepidla je zapotřebí postupovat velmi rychle, a 

to z důvodu přítomnosti urychlovače v jeho složení. Při nanášení lepidla na ložné plochy 

keramických tvárnic nebylo pravděpodobně postupováno dostatečně rychle a jejich spojení 

nebylo provedeno v potřebném čase. Popsané aspekty se nepochybně projevily 

v naměřených výsledcích ve zkoušce smyku. K porušení vzorků došlo vlivem pozbytí 

soudržnosti pojiva s jedním nebo s oběma zdicími prvky a naměřené hodnoty byly ve 

velkém rozptylu. 

 

Zkušební vzorky s tenkovrstvou zdicí maltou (bezcementová technologie) byly porušeny ve 

všech případech vlivem usmyknutí uvnitř spáry pojiva a výsledná charakteristická počáteční 

pevnost ve smyku ve stáří vzorků jeden den byla spočtena na hodnotu 0,073 MPa, což je 1/3 

deklarované hodnoty ve stáří vzorků 28 dní uvedených v technických listech zdicích prvků 

výrobce. Obdobné hodnoty byly stanoveny i pro zkušební vzorky se zdicí pěnou, kde nebyl 

potvrzen pozitivní vliv aplikace většího množství lepidla na výslednou hodnotu 

charakteristické počáteční pevnosti ve smyku. Naměřené hodnoty vzorků s označením Ca a 

Cb jsou však v souladu s hodnotami, které jsou uváděny v technických listech výrobce, tedy 

s hodnotami pro vzorky testované ve stáří 28 dní.  
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Tab. 2 Souhrn výsledků zkoušky pro stanovení charakteristické počáteční pevnosti ve smyku 

 

 

Obr. 4 Souhrn výsledků ze smykové zkoušky 

  

Síla při porušení 

vzorku
Pevnost ve smyku

Průměrná počáteční 

pevnost ve smyku

Směrodatná 

odchylka

Charakteristická 

počáteční pevnost 

ve smyku

Fi,max [kN] fvoi [MPa] fvo [MPa] s [MPa] fvko [MPa]

A1 13,82 0,114 A2

A2 10,35 0,085 A2

A3 12,28 0,101 A2

Ca1 12,51 0,103 A2

Ca2 10,25 0,084 A2

Ca3 10,61 0,087 A2

Cb1 10,66 0,088 A2

Cb2 11,52 0,095 A2

Cb3 15,21 0,125 A2

Ea1 2,08 0,017 A1

Ea2 5,41 0,045 A1

Ea3 8,12 0,067 A1

Eb1 4,61 0,038 A1

Eb2 5,26 0,043 A1

Eb3 2,00 0,016 A1

H1 29,31 0,241 A2/A4

H2 35,52 0,292 A2/A4

H3 35,98 0,296 A2/A3

I1 13,92 0,115 A2

I2 15,22 0,125 A2

I3 16,25 0,134 A2

Označení Typ porušení

0,100 0,014 0,073

0,092 0,010 0,073

0,103 0,020 0,065

0,033 0,014

0,125 0,010 0,106

0,277 0,031 0,219

0,006

0,043 0,025 -0,004
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Obr. 5 Vzorky a jejich porušení 

5 Závěr 

Tento článek představuje výsledky smykové zkoušky pro stanovení charakteristické 

počáteční pevnosti zdiva ve smyku na velkých vzorcích. Vzorky byly vyrobeny 

z inovativních keramických tvarovek a daného lepidla. Získané výsledky ze smykové 

zkoušky nelze považovat za zcela objektivní (malý počet zkušebních těles), ale dávají 

představu o smykových vlastnostech jednotlivých typů zdiva (keramické tvarovky + 

testovaná lepidla). Výsledky jsou užitečné pro výběr lepidel pro budoucí, podrobnější studii 

této problematiky. Zkouška smyku byla provedena v raném věku zkušebních vzorků – 

vlastnosti „mladých“ vzorků jsou důležité pro vývoj inovativních stavebních metod, a to 

nejen pro stavbu budov ze zdiva.  

 

U těch testovaných lepidel, která nejsou určená pro zdění (E, H a I) musíme být při 

interpretaci výsledků opatrní. Dobrý výsledek zkoušky ve stáří zdiva 1 den může být 

zavádějící, jelikož neznáme vývoj vlastností pojiva při kontaktu se zdicím prvkem po delší 

časové období. V testování vlastností vybraných lepidel je zapotřebí nadále pokračovat, a to 

ve větším rozsahu.  
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Příprava tohoto příspěvku byla finančně podpořena studentským grantem ČVUT v Praze 
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zkoušku nebylo možné provést.  

Literatura 

[1] ČSN EN 771-1+A1. Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. 

28. BD (2022) POSTEROVÁ SEKCE

ISBN 978-80-907611-6-2 160



 

 

[2] ČSN EN 1052-3. Zkušební metody pro zdivo – Část 3: Stanovení počáteční pevnosti 

ve smyku. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2003. 

[3] RICHTEROVÁ, Kristýna. Prefabrikované stěnové panely ze zdiva. Praha, 2021. 

Diplomová práce. CVUT. Vedoucí práce Ing. Petr Bílý, Ph.D. 

[4] HELUZ SIDI. HELUZ [online]. [cit. 2021-09-02]. Dostupné z: 

https://www.heluz.cz/sidi/. 

Ing. Kristýna Richterová 
 Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 

          Czech Republic 

 +420 606 890 727 

 kristyna.richterova@fsv.cvut.cz  

URL web.fsv.cvut.cz 

 

Ing. Pavel Heinrich 
 HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 

U cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko 

          Czech Republic 

 +420 724 994 012 

 +420 385 793 028 

 heinrich@heluz.cz  

URL www.heluz.cz 

 

doc. Ing. Petr Bílý, Ph.D. 
 Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 

          Czech Republic 

 +420 224 354 619 

 +420 224 354 619 

 petr.bily@fsv.cvut.cz  

URL web.fsv.cvut.cz 

 

 

 

28. BD (2022) POSTEROVÁ SEKCE

ISBN 978-80-907611-6-2 161



 

 

ANALÝZA OPĚRNÝCH STĚN NAMÁHANÝCH 

SOUSTŘEDĚNÝM ZATÍŽENÍM 

  
Alena Horská 

Hlavní autor 

 

 

 

Alena 

Kohoutková 

 

 

 

Abstrakt 

Statický výpočet železobetonových úhlových opěrných stěn se často v běžné praxi provádí 

na dvourozměrných výpočetních modelech. Tento přístup je akceptovatelný v případě, že 

jsou zatížení rovnoměrně rozmístěná po délce stěny. V případě zatížení koncentrovaného do 

malé plochy (např. zatížení nárazem vozidla) dávají dvourozměrné modely v porovnání 

s trojrozměrnými zkreslené výsledky. Tento článek prezentuje studii vlivu výšky stěny a 

pozice zatížení na nepřesnost výsledků dvourozměrné analýzy, a to porovnáním jejích 

výstupů s výstupy z přesnějších trojrozměrných modelů. Srovnávací veličinou je maximální 

ohybový moment ve svislém směru. Nepřesnost výsledků dvourozměrné analýzy byla 

kvantifikována, na základě čehož byly stanoveny opravné součinitele. Úpravou výsledků 

dvourozměrné analýzy opravnými součiniteli lze zvýšit jejich přesnost na úroveň 

trojrozměrné analýzy.  

Klíčová slova: železobetonové opěrné stěny, koncentrované zatížení, 3D modelování. 

 

1 Úvod 

Úhlové opěrné stěny mohou mít dvojí funkci – zajistit svah či vodu, nebo v případě nárazu 

vozidla chránit prostor a objekty za konstrukcí. Většina statiků volí pro analýzu těchto stěn 

dvourozměrné modely, protože lineární charakter konstrukce k tomuto přístupu vybízí. 

Tento postup je vhodný v případě, že má stěna pouze funkci zajištění svahu či vody, protože 

pak jsou řezy ve všech místech délky stěny stejné jak z hlediska geometrie a okrajových 

podmínek, tak z hlediska zatížení. V případě zatížení koncentrovaného na malou plochu 

(např. zatížení nárazem vozidla) je však dvourozměrný model pro statickou analýzu 

nevhodným nástrojem, jelikož nezohledňuje nerovnoměrné rozložení zatížení a vnitřních sil 

po délce stěny. Navíc tento způsob nezohledňuje ani krouticí účinky zatížení. Je nutné ale 

podotknout, že krouticí účinky mají na zkreslení výsledků velmi malý vliv v porovnání 

s vlivem nerovnoměrného roznosu vnitřních sil po délce stěny.  
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2 Dvou- a trojrozměrné výpočetní modely 

Předmětem studie představené tímto článkem je srovnání výsledků dvou- a trojrozměrné 

analýzy úhlové opěrné stěny zatížené koncentrovaným zatížením. Jako srovnávací veličina 

byl zvolen maximální ohybový moment ve svislém směru, jelikož je stěžejní pro návrh 

hlavní nosné svislé výztuže. Všechny uváděné hodnoty ohybového momentu zahrnují 

účinky kroucení dle teorie Wood-Armer [1]. Byl vyhodnocován vliv dvou proměnných 

parametrů: výška stěny H a pozice síly zatížení ve vodorovném směru x. 

2.1 Popis výpočetních modelů 

Pro dvou- i trojrozměrné modely byla použita stejná zjednodušení. Geometrie obou typů 

modelu je zobrazena na Obr. 1. V obou případech byla opěrná stěna modelována jako svislý 

prvek pevně podepřený ve spodní části. Pružně-plastické chování zemního prostředí bylo 

zanedbáno. Dynamická síla nárazu vozidla byl nahrazena ekvivalentní statickou silou, což 

je v souladu s postupem uváděným v EC1 [1]. Síla zatížení byla koncentrována do jednoho 

bodu, jehož poloha je na horním okraji stěny. Byla provedena lineární analýza. 

 

  
 

Obr. 1 Dvourozměrný model (vlevo), trojrozměrný model (vpravo) 

Díky jednoduchosti dvourozměrného modelu byl výpočet ohybového momentu proveden 

manuálně bez použití softwaru. V případě trojrozměrného modelu byl použit MKP software 

Robot Structural Analysis společnosti Autodesk. Délka stěny v trojrozměrném modelu byla 

nastavena na 70 m, což je dostatečné pro simulaci chování nekonečně dlouhé stěny. Velikost 

sítě konečných prvků je 0,1 m, použitá třída betonu je C30/37 a tloušťka stěny je 300 mm.  

2.2 Vliv výšky opěrné stěny 

Vliv výšky opěrné stěny na velikost maximálního ohybového momentu byl vyhodnocován 

na teoretickém případu stěny nekonečné délky, aby rozložení vnitřních sil nebylo ovlivněno 

boční hranou stěny. Pro dosažení tohoto teoretického stavu na konečném trojrozměrném 

modelu byla délka stěny nastavena tak, aby na jejích bočních koncích byla vždy nulová 

deformace i nulové vnitřní síly, a zatížení bylo umístěno do poloviny této délky. 

Zjednodušení problému použitím dvojrozměrného modelu již předpoklad nekonečnosti 

stěny zahrnuje, uvažován je 1m výsek délky stěny bez ohledu na jeho pozici.  
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Výpočty byly připraveny pro výšky stěny v rozmezí 0,6 m a 6,0 m po 0,2 m, čímž bylo 

vytvořeno 2 x 28 výpočetních modelů. Hodnoty maximálního ohybového momentu na 

dvourozměrných modelech M2D byly určeny jako prostý součin F x H. V případě 

trojrozměrných modelů byla hodnota maximálního ohybového momentu M3D odečtena 

z výstupů softwaru. 

 

  

Obr. 2 Maximální ohybový moment – 

závislost na výšce stěny 

Obr. 3 Relativní ohybový moment – závislost 

na výšce stěny 

Graf na Obr. 2 ukazuje závislost maximálního ohybového momentu M3D na výšce stěny H. 

Rozsah zjištěných hodnot maximálního momentu je poměrně malý, mezi 9,68 kNm/m a 9,83 

kNm/m. Tvar křivky grafu naznačuje, že i pro stěny menší i větší výšky se budou hodnoty 

maximálních momentů nacházet v tomto rozsahu. Vysvětlením úzkého rozsahu 

maximálních hodnot ohybových momentů je fakt, že s rostoucí výškou stěny roste nejen 

rameno působící síly zatížení, ale i délka stěny, do které se rozprostřou vnitřní síly. Zatímco 

rostoucí rameno působící síly zvyšuje výsledný ohybový moment, rostoucí délka dotčené 

části stěny tento moment úměrně snižuje. 

 

Aby byly hodnoty maximálního ohybového momentu jednoduše porovnatelné, je zaveden 

relativní ohybový moment Mrel, popsaný rovnicí (1). 

𝑀𝑟𝑒𝑙 =  𝑀/𝑀2𝐷  (1) 

Pro dvourozměrné modely je hodnota relativního ohybového momentu Mrel vždy rovna 1, a 

to bez ohledu na výšku stěny. Tato hodnota je základem pro srovnání výsledků trojrozměrné 

analýzy s dvourozměrnou, což je znázorněno grafem na Obr. 3. Pro všechny sledované 

výšky stěny byly hodnoty relativních ohybových momentů nižší v případě trojrozměrného 

modelu. Na trojrozměrných modelech platí, že s rostoucí výškou stěny se snižuje relativní 

ohybový moment. Hodnota ohybového momentu trojrozměrné analýzy stěny výšky 0,6 m 

tvoří 81 % hodnoty dvourozměrné analýzy. V případě stěny výšky 6.0 m je to pouze 8 %.  

 

Trend křivky v grafu na Obr. 3 lze popsat funkčním předpisem uvedeným v rovnici (2). 

Funkce aproximuje trend křivky s přesností vyjádřenou determinačním koeficientem R2 
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rovným 1.000. Funkce je použita pro stanovení opravného součinitele k1 uvedeného 

v rovnici (3). 

𝑦 =  0.486𝑥−0.993  (2) 

𝑘1 = 𝑦 =  0.486𝑥−0.993 = 0.486𝐻−0.993 (3) 

Po vynásobení maximálního ohybového momentu zjištěného dvourozměrnou analýzou 

opravným součinitelem k1 získáváme modifikovanou hodnotu ohybového momentu rovnou 

té, která by byla zjištěna na trojrozměrném modelu. Vztah ohybových momentů dvou- a 

trojrozměrné analýzy je stanoven rovnicí (4). Opravný součinitel k1 lze uplatnit při řešení 

velmi dlouhých stěn, které jsou zatíženy silou umístěnou ve vzdálenosti alespoň x = 2.2H od 

bočního kraje.  

𝑀3𝐷 = 𝑘1𝑀2𝐷 = 0.486𝐻−0.993𝐹𝐻 = 0.486𝐹𝐻0.007 (4) 

Výpočet byl proveden v několika variantách – s proměnnou třídou betonu, tloušťkou stěny 

a velikostí zatížení. Jak bylo předpokládáno, výsledky byly pro třídy betonu C30/37 a C5/60 

totožné. Vliv tloušťky stěny byl zkoumán na rozsahu tlouštěk od 100 mm do 600 mm po 

100 mm. Přestože ohybové momenty pro různé tloušťky stěn nebyly totožné, rozdíly se 

pohybovaly do 5 %, což je akceptovatelná odchylka. Vliv velikosti zatížení byl zkoumán 

použitím sil hodnot 20 kN a 160 kN. Zatímco absolutní hodnoty výsledků ohybových 

momentů se lišily, relativní ohybový moment Mrel byl pro obě síly totožný. Rovnice (4) je 

proto aplikovatelná bez ohledu na velikost zatížení.  

2.3 Vliv pozice zatížení 

Pozice síly zatížení vůči bočnímu konci stěny má významný vliv na rozložení ohybového 

momentu po délce stěny. Pro vyhodnocení tohoto efektu byla připravena sada 

trojrozměrných výpočetních modelů. Ve všech případech byla délka modelu stěny 70 m. 

Proměnnou byla vodorovná pozice zatížení x (měřená jako vzdálenost od bočního okraje 

stěny), jejíž hodnota se pohybovala v rozmezí od 0,0 m do 35,0 m po 0,2 m, čímž bylo 

vytvořeno 176 různých pozic síly, tj. 176 zatěžovacích stavů. Pro vzdálenost síly od bočního 

okraje nad 35,0 m nebyl výpočet proveden, jelikož konstrukce je symetrická a výsledky na 

druhé polovině délky stěny lze zrcadlit. Analýza byla provedena pro stěny výšky 1 m až 5 

m po 1 m. Aplikovány byly síly velikosti 20 kN a 160 kN.  

 

Protože pozici síly nárazu vozidla obvykle nelze předem stanovit, návrh konstrukce musí 

být proveden se zohledněním všech možných pozic. Z tohoto důvodu byly sledovány 

hodnoty obálky maximálních momentů všech 176 zatěžovacích stavů. Graf na Obr. 4 

zobrazuje závislost relativního ohybového momentu Mrel na vzdálenosti zatížení od bočního 

kraje stěny x. Přestože vyhodnocení bylo provedeno pro všechny vzdálenosti až do x = 35,0 

m, graf zobrazuje pouze část do x = 15,0 m, jelikož průběh ohybových momentů je pro vyšší 

vzdálenosti x konstantní. Relativní ohybový moment pro dvojrozměrné modely je roven 1 

ve všech případech a je základem pro srovnání výsledků trojrozměrné analýzy 

s dvourozměrnou. Všechny křivky grafu znázorňující chování trojrozměrného modelu mají 

sestupný charakter se vzdáleností x blížící se ke středu délky stěny. Křivky jsou identické 

pro síly 20 kN a 160 kN. S rostoucí vzdáleností zatížení od bočního okraje stěny každá 

křivka konverguje k hodnotě ohybového momentu, která je v souladu s výsledky 

prezentovanými v předchozí sekci (analýza vlivu výšky stěny). V blízkosti bočního okraje 

stěny hodnoty momentů narůstají a v okraji dosahují svého maxima, které se liší pro různé 
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výšky stěn. V případě stěny vysoké 1 m převyšuje hodnota relativního ohybového momentu 

na trojrozměrném modelu hodnotu na dvourozměrném modelu o 28 %. Pro stěny výšky 2 m 

– 5 m jsou hodnoty relativních ohybových momentů trojrozměrné analýzy u bočního okraje 

stěny sice vyšší než ve vzdálenějších oblastech, nicméně hodnotu z dvourozměrné analýzy 

nepřekračují.  

 

  

Obr. 4 Relativní ohybový moment – vliv 

pozice zatížení 

Obr. 5 Relativní ohybový moment – vliv 

výšky stěny 

Vliv výšky stěny H na relativní ohybový moment Mrel v místě bočního okraje stěny je patrný 

z grafu na Obr. 5. Graf je obdobný jako ten z Obr. 2, liší se pouze v pozici řešeného úseku 

stěny (boční okraj stěny vs. oblast stěny vzdálená alespoň 2,2H od bočního okraje). Pro 

zvýšení přesnosti vyhodnocení dat byl rozsah hodnot výšek stěny rozšířen na interval od 0,5 

m do 8,0 m po 0.5 m. Trend křivky v grafu lze popsat funkčním předpisem uvedeným v 

rovnici (5). Přesnost aproximace funkce je vyjádřena determinačním koeficientem R2 

rovným 0.998. Funkce je použita pro stanovení opravného součinitele k2 uvedeného 

v rovnici (6), aplikovaného na hodnotu momentu z dvourozměrného modelu rovnicí (7). 

𝑦 =  1.323𝑥−0.889  (5) 

𝑘2 = 𝑦 =  1.323𝑥−0.889 = 1.323𝐻−0.889 (6) 

𝑀3𝐷 = 𝑘2𝑀2𝐷 = 1.323𝐻−0.889𝐹𝐻 = 1.323𝐹𝐻0.111 (7) 

Opravný součinitel lze uplatnit při řešení velmi dlouhých stěn v místě bočních okrajů. Stejně 

jako součinitel k1 lze i součinitel k2 použít bez ohledu na velikost zatížení, třídu betonu a 

tloušťku stěny.   

3 Závěr 

Studie představuje srovnání výsledků dvou- a trojrozměrné analýzy železobetonové úhlové 

opěrné stěny zatížené koncentrovaným zatížením, a to z hlediska hodnot ohybových 

momentů. Na základě získaných dat byla stanovena chyba vzniklá zjednodušením 

trojrozměrné problematiky do dvourozměrné úlohy.  
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Bylo zjištěno, že přesnější trojrozměrná analýza velmi dlouhých stěn přináší nižší hodnoty 

maximálních ohybových momentů ve srovnání s dvourozměrnou analýzou pro většinu 

zkoumaných výšek stěn a pozic zatížení. Rozdíl ve výsledcích je zejména patrný pro velmi 

vysoké stěny zatížené daleko od bočního okraje. V případě velmi nízkých stěn zatížených 

na svém bočním okraji jsou však ohybové momenty trojrozměrné analýzy vyšší než 

momenty dvourozměrné analýzy. Tento závěr ukazuje, že použití dvourozměrného modelu 

nelze považovat za všeobecně konzervativní řešení, jelikož ve specifických případech může 

vést k podhodnocení návrhu konstrukce.  

 

Rozdíly ve výsledcích dvou- a trojrozměrné analýzy byly vyčísleny. Na základě toho byly 

stanoveny dva opravné součinitele, jejichž účelem je rektifikace nepřesných výsledků 

dvourozměrné analýzy. První součinitel se uplatňuje pro dlouhé stěny v oblastech mimo 

dosah vlivu bočních okrajů. Druhý součinitel se uplatňuje právě v místě bočního okraje 

stěny. Opravné součinitele slouží pro zpřesnění výsledků výpočtu úhlových opěrných stěn 

řešených na dvourozměrném modelu tak, aby bylo dosaženo přesnosti ekvivalentní 

trojrozměrnému výpočtu.  

4 Poděkování 

Studie byla zpracována za podpory divize Geotechniky společnosti Mott MacDonald CZ.  
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 Abstrakt 

Předmětem článku je porovnání chování prefabrikovaných ztužujících železobetonových 

výplňových stěn s otvorem pro různé typy vyztužení. Jedná se o stěny, které mohou 

zajišťovat tuhost konstrukce skeletového typu proti vodorovnému zatížení. Zkoumané stěny 

s otvorem představují případy, jak může být stěna vyztužena před dodatečným provedením 

otvoru. Je zde studován vliv tzv. „spící výztuže“. To je výztuž, která začne působit 

až po dodatečném provedení otvoru. Stěnové prvky jsou nejprve podrobeny 

experimentálnímu ověření, následně jsou výsledky z experimentů ověřeny výpočtovými 

modely, které představují jednotlivé prvky za experimentu. Na základě těchto modelů 

je provedena parametrická studie, v rámci které je studován vliv velikosti otvoru v těchto 

ztužujících stěnách na jejich únosnost a tuhost. 

Klíčová slova: ztužující výplňová stěna, vyztužení, konstrukční zásady, prefabrikát, otvor 

 

1 Úvod 

V budovách, jejíž nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet, jsou často umístěny 

železobetonová jádra nebo železobetonové výplňové stěny, jejichž úkolem je zajištění 

patřičné tuhosti konstrukce proti vodorovnému zatížení, například větru či zemětřesení. 

Ztužující výplňové stěny bez otvoru, pokud nejsou tuze spojeny po obvodě s ohraničující 

skeletovou konstrukcí, jsou prvky namáhané převážně tlakem. Tato skutečnost umožňuje 

často návrh těchto stěn z prostého nebo slabě vyztuženého betonu. 

Jednoduchá implementace ztužující výplňové stěny do výpočtového modelu 

navrhované rámové konstrukce v praxi (např. prutového) může spočívat v nahrazení stěny 

kloubově připojenou náhradní diagonální vzpěrou, Obr. 1a. Nahrazující vzpěra představuje 

tuhost skutečné ztužující výplňové stěny která je součástí skeletové konstrukce, Obr. 1b. 

Tuto úvahu první adoptoval Polyakov [4], později byla dále rozvedena (Stafford-Smith 
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a Carter [5] nebo Mainstone [6]). Návrh takových stěn je rovněž popsán v literatuře 

pro projekční praxi, např. [9]. 

Může se stát, že vznikne potřeba vyřezat do takové stěny otvor, ať už z technologických 

nebo dispozičních důvodů. Pokud se tak stane, je třeba znovu posoudit nově vzniklé 

namáhání stěny, stejně tak jako nové globální působení celé konstrukce budovy, jejíž 

ztužující systém byl touto úpravou oslaben. Při provedení dodatečného otvoru je tato 

ekvivalentní diagonála přerušena a silový tok musí proudit kolem nově vytvořeného otvoru, 

Obr. 1c. V duchu zachování jednoduchosti pro použití v běžné projekční praxi, je možno i 

stěnu s otvorem uvažovat v modelu pro globální chování konstrukce jako ekvivalentní 

vzpěru, avšak s redukovanou velikostí, Obr. 1d. Popsanou úvahou se zabývali např. Mondal 

a kol. [7] nebo Asteris a kol. [8], kteří se zabývali především vlivem velikostí otvoru ve 

ztužující stěně na míru redukce ekvivalentní vzpěry. 

 

Obr. 1 Působení železobetonové ztužující výplňové stěny  

Cílem námi provedené studie je ověření chování ztužujících železobetonových výplňových 

stěn s otvorem. Mimo to je ověřen vliv různých způsobů vyztužení stěn. Studie je provedena 

na samostatných stěnách, které představují betonový prefabrikát, umístěný 

v železobetonovém skeletu. Stěny byly vyzkoušeny v laboratořích Admas na VUT v Brně. 

Po provedení experimentů bylo chování stěn ověřeno výpočetními modely v softwaru 

ATENA [10]. Cílem projektu bylo získat relevantní data k ověření vhodného způsobu 

vyztužování a navrhování obdobných stěn s implementací tzv. „spící výztuže“. To je taková 

výztuž, která by byla předem nachystaná v plné stěně bez otvoru již od fáze výroby a začala 

by přispívat k únosnosti a tuhosti stěny po dodatečném provedení otvoru. Alternativně lze 

uvažovat i s dodatečně vlepovanou výztuží. 

2 Experimentální ověření vzorků 

Pro ověření namáhání stěn s otvorem byly vyrobeny 4 typy samostatných stěn, které byly 

různě vyztuženy, Obr. 2. Od každého vzorku byly vyrobeny 2 kusy. Rozměry zkušebních 

vzorků byly 1600×1600 mm o tloušťce 75 mm a s otvorem 900×900 mm. Stěny jsou různě 

vyztuženy: od jednoduchého vyztužení kari sítí (Obr. 2a) nebo kombinací kari sítě 

a obvodové výztuže (Obr. 2b). Tyto dva případy simulují situaci, kdy by stěna nebyla 

vyztužena „spící výztuží“, tedy bez vyztužení kolem uvažovaného nově vzniklého otvoru. 

Další dva vzorky jsou vyztuženy kari sítí s obvodovou výztuží a výztuží kolem otvoru, 

v jednom případě šikmou výztuží (Obr. 2c), v druhém vodorovnými a svislými pruty (Obr. 
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2d). Kari sítě vzorků byly Ø6 s oky 100×100 mm. Doplňující vázané výztuže byly Ø10, 

všechny výztuže byly kladeny pouze v jedné vrstvě. 
 

    
a) Stěna SV1 b) Stěna SV2 c) Stěna SV3 d) Stěna SV4 

Obr. 2 Navržené vzorky stěn 

Charakter zatížení tohoto typu stěny v reálné rámové konstrukci je tzn. diagonální výslednice 

síly díky deformaci rámu účinkem vodorovných sil, Obr. 1b. Zatížení zkušebních vzorků 

bylo provedeno tak, že se stěna postavila na „kosočtverec“ a zatížila se svisle, 

bez excentricity, pro vyvození pouze stěnových sil bez ohybových účinků, Obr. 3. Zkušební 

sestava byla vybavena snímači vodorovného a svislého posuvu, odporovými tenzometry pro 

měření poměrného přetvoření betonu a indukčnostními snímači pro měření rozvoje trhlin 

v důležitých měřičských bodech, viz Obr. 3. 

  
Obr. 3 Schéma experimentu Obr. 4 Foto experimentu stěny 

Porušení vzorků ve všech případech bylo obdobného charakteru. Trhliny se rozevíraly 

v místech vzniku tahových namáhání v rozích otvoru a na vnějších hranách stěny u rohů, 

Obr. 4. Velikost a množství trhlin se odvíjela především od přítomnosti výztuže v rozích 

otvoru nebo obvodu stěny. Ve stěně SV1 tedy vznikla vždy 1 velká trhlina v místě tahového 

namáhání (Obr. 5) a např. ve stěně SV4 vzniklo více menších trhlin v místech tahových 

namáhání, kde byla přítomna výztuž (Obr. 6). 
 
 

  
Obr. 5 Porušení na vnějším rohu (SV1) Obr. 6 Porušení v rohu otvoru (SV4) 
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3 Analýza experimentu v softwaru Atena 

Pro analýzu byl zvolen program Atena. Byla maximální snaha vystihnout okrajové 

podmínky experimentu, rozdílné materiálové parametry a vliv rozdílného typu vyztužení, 

Obr. 7. Vhodnost použití tohoto softwaru byla ověřena v [3], kde byl model v softwaru 

Atena srovnán s dalšími dvěma výpočetními modely. Pro modelování stěn byly použity 

normové materiálové charakteristiky betonářské výztuže dle [1] z důvodu absence zkoušek 

materiálů výztuže. Pro modely byl použit bilineární pracovní diagram výztuže. Mez kluzu 

byla 550 MPa pro všechny výztuže, mez pevnosti byla 578 MPa pro kari sítě a 594 MPa 

pro vázané výztuže. Pevnost betonu daných vzorků v čase experimentu byla použita 

na základě zkušebních těles. Krychelná tlaková pevnost betonu v čase provádění 

experimentu se pohybovala mezi 55-63 MPa v závislosti na zkoušeném vzorku. Výztuž byla 

modelována diskrétně, ve své skutečné poloze a se shodnými detaily a provázáními, tak jak 

byla navržena ve fázi projektu, viz Obr. 8. Pro modely byl použit materiálový model 

nezafixovaných trhlin, soudržnost mezi betonem a výztuží byla modelována dle Bigaj 1999 

[10]. Hodnoty lomové energie betonu byly stanoveny dle MC1990 [2]. Popis všech 

materiálových modelů lze nalézt v [10]. 

  

Obr. 7 Výpočtový model vzorku stěny Obr. 8 Vyztužení stěny SV4 v modelu 

Při analýze byly s experimentem porovnávány mechanismy porušení stěn, průběhy svislých 

a vodorovných deformací. Mezní síly při porušení a deformace vyplývající z numerické 

analýzy jsou porovnány s experimentálně naměřenými hodnotami, Tab. 1. Jejich poměry 

jsou dány ve sloupcích „EXP/ATENA“. Je tedy popsán rozdíl mezi chováním za analýzy 

modelu a skutečným chováním při experimentu. Mezní síly F, které byly dosaženy 

výpočtovými modely přeceňují výsledky obdržené experimentem. Rozdíly v mezní 

dosažené síle F mezi experimentem a modelem jsou 8 až 14 % pro všechny analyzované 

prvky. Při porovnání svislých deformací v bylo dosaženo rozdílů do 10 % pro stěny SV2 až 

SV4. Pro stěnu SV1 tento rozdíl byl výrazně větší (40 %). Hodnota svislé deformace je právě 

důležitá ke správnému vyhodnocení tuhosti konstrukce. Velikosti vodorovných deformací u 

byly s rozdílem do 32 % ve všech případech kromě stěny SV2. Zde byla chyba pouhých 5 

%. Hodnoty těchto deformací však nejsou zásadní pro vyhodnocení ekvivalentní šířky 

náhradní diagonální vzpěry, viz Obr. 1d, protože při výpočtu tuhosti této vzpěry je použita 

pouze svislá deformace. 
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Tab. 1 Výsledky analýzy experimentů stěn 

Analyzovaný 

prvek 
F [kN] Fexp/FATENA 

svislá 

deformace 

v [mm] 

vexp/vATENA 

vodorovná 

deformace 

u [mm] 

uexp/uATENA 

S
tě

n
a 

S
V

 

SV1 – Exp. 54,45 
0,90 

8,19 
1,40 

5,89 
1,29 

SV1 – Atena 60,20 5,87 4,57 

SV2 – Exp. 94,26 
0,86 

10,36 
1,07 

6,69 
0,95 

SV2 – Atena 109,85 9,65 7,04 

SV3 – Exp. 138,06 
0,90 

8,59 
0,94 

5,00 
0,71 

SV3 – Atena 152,93 9,15 7,01 

SV4 – Exp. 141,52 
0,92 

8,33 
0,90 

4,50 
0,68 

SV4 – Atena 154,64 9,25 6,57 

4 Studie vlivu velikosti otvoru 

Po vzájemné korelaci výsledků analýzy a experimentu, byla provedena parametrická studie 

vlivu velikosti otvoru ztužující železobetonové výplňové stěny na její únosnost a tuhost. 

Stěny podrobené analýze byly rozměrů 3000×3000 mm o tloušťce 300 mm (běžné rozměry 

reálné stěny v praxi). Vliv velikosti otvoru byl ověřován pro případy plochy otvorů 5 až 50 

% plochy stěny. Otvor byl čtvercového rozměru, situován ve středu stěny, Obr. 10. Okrajové 

podmínky, materiálové modely a nastavení výpočtového řešiče byly odvozeny z modelů, 

které sloužily k ověření výsledků experimentu. Srovnání bylo provedeno pro třídu betonu 

C30/37, která je běžná pro výrobu prefabrikátů. Pro modely je použito středních hodnot 

materiálových parametrů.  

Vyztužení bylo voleno tak, aby plocha tahové výztuže splňovala minimální požadavky, 

které předepisuje norma EN 1992 [1]. Kari sítě analyzovaných modelů byly Ø6 s oky 

150×150 mm. Doplňující vázané výztuže byly voleny takového průměru, aby výsledná 

plocha tahové výztuže (kari sítě s vázanou výztuží) byla přesně As,min. Potom lze prvek 

posuzovat jako železobetonový. Vzhledem k rozměrům stěny byly všechny výztuže 

uvažovány ve dvou vrstvách (1 vrstva výztuže u každého povrchu). Typ vyztužení 

jednotlivých analyzovaných vzorků je stejný jako u vzorků pro experimenty, viz Obr. 2.  

4.1 Únosnost výplňové ztužující stěny  

Na Obr. 9 je ukázán vliv velikosti otvoru na celkovou únosnost stěny. Otvor velikosti 0 % 

a síla F = 100 % znázorňují stěnu bez otvoru, zde má rozdílné vyztužení zanedbatelný vliv. 

Otvory o velikosti 5-10 % ve stěnách SV3 a SV4 mají za následek snížení únosnosti do 90 % 

únosnosti plné stěny. U stěn SV1 a SV2 s otvorem 5 % je únosnost do 80 %. Při zvětšení 

otvoru na 10 % se únosnost razantně sníží (65 % únosnosti pro SV2 a 50 % pro SV1). 

Únosnost stěn SV3 a SV4 s velikostí otvoru 20 % má za následek snížení únosnosti 

na cca 50 % hodnoty únosnosti stěny bez otvoru. Pro stěnu SV2 je to 30 %, pro SV1 

pak 20 %. Při této velikosti otvoru lze pozorovat největší rozdíly mezi únosnostmi 

popisovaných vzorků. Analyzované stěny s největšími otvory (40-50 %) dosáhly únosnosti 

kolem 5-10 % původní hodnoty (bez otvoru) pro všechny typy vyztužení. 

Z výše popsaných výsledků je zřejmé, že rozdílný typ vyztužení má nezanedbatelný vliv na 

únosnost ztužujících výplňových stěn při menších velikostech otvorů stěny (5-10 %). Při 

větších plochách otvorů (15-25 %) jsou tyto rozdíly mezi jednotlivými vzorky největší. Při 
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největším otvoru (50 %) už rozdíly v únosnosti mezi jednotlivými stěnami prakticky nejsou. 

Rozdíly lze porovnat na Obr. 9. 

 
 

Obr. 9 Vliv velkosti otvoru na únosnost Obr. 10 Výpočetní model stěny (otvor 25 %) 

4.2 Tuhost výplňové ztužující stěny  

V další části je porovnáván vývoj tuhosti konstrukce v průběhu jejího zatěžování 

a postupného změkčování vlivem rozvoje trhlin. Každý graf (Obr. 11a-d) je vyobrazen 

pro všechny typy stěn s jednou velikostí otvoru. Aby bylo možné podrobně sledovat vývoj 

tuhosti stěny, byla vypočtena tečnová tuhost Kt podle (1). ΔF a Δv jsou přírůstky působící 

svislé síly a svislé deformace měřené v místě působící zatěžovací síly. Takto je znázorněna 

tuhost ekvivalentní diagonální vzpěry. 
 

     𝐾𝑡 = ∆𝐹/∆𝑣 (1) 
 

  
a) otvor 5 % b) otvor 10 % 

  
c) otvor 25 % d) otvor 40 % 

Obr. 11 Vývoj tuhosti stěn v závislosti na síle pro různé velikosti otvoru 
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Počáteční tuhost, při malých úrovních zatížení, kdy nevznikají trhliny je pro všechny typy 

rozdílně vyztužených stěn s otvory totožná (Kt = 100 %). Jediný rozdíl je však v příspěvku 

výztuže k celkové tuhosti stěny, ten je však zanedbatelný.  

Vývoj tuhosti v průběhu zvyšování síly a změkčování konstrukce je pro stěny SV3 

a SV4 téměř totožný pro jednotlivé případy velikosti otvoru. Po vzniku prvních trhlin 

je zřejmý vyšší pokles tuhosti pro stěny SV2 a SV1 (méně vyztužené) oproti SV4 a SV3 

(více vyztužené).  

Pro velikost otvoru 5 %, se stěny SV1 a SV2 chovají téměř identicky. Pokles tuhosti 

v tomto případě je 25 % oproti více vyztuženým SV3(4). Snížení tuhosti v případě velikosti 

otvoru 10 % je pro SV2 o 30 % a pro SV1 o 40 % oproti SV3(4). Při velikosti otvoru 25 % 

se tyto rozdíly zmenšují (pokles tuhosti je pro SV2 o 15 % a pro SV1 o 30 % oproti SV3(4)). 

V případě velmi velkých otvorů (40 % plochy stěny) je pokles tuhosti pro SV2 o 10 % a 

pro SV1 o 15 % oproti SV3(4)). Rozdíly jsou odečteny v bodě největšího rozdílu tuhostí 

stěn. 

Vývoj tuhosti pro stěnu SV1 bude rychleji klesat oproti prezentovaným hodnotám, 

jelikož výsledky analýzy svislé deformace modelu tohoto prvku byly rozdílné o 40 % oproti 

experimentálně naměřeným hodnotám, viz Tab. 1. 

5 Závěr 

Byla provedena parametrická studie, kde byl studován vliv rozdílných typů vyztužení 

ztužujících železobetonových výplňových stěn s otvorem. Byly provedeny experimenty, 

kterými byly ověřeny výsledky výpočetních modelů. Z výše prezentovaných výsledků 

je zřejmé, že zkoumané rozdílné typy vyztužení těchto stěn s otvorem má nezanedbatelný 

vliv na jejich únosnost i tuhost. Tyto rozdíly v únosnostech i tuhostech se projevují již 

při malých velikostech otvorů (5-10 %). Největších rozdílů dosahují stěny při středních 

velikostech otvoru (15-25 %). Při nadměrně velkých otvorech (40-50 %) se rozdíly únosnosti 

i tuhosti mezi jednotlivými vzorky zmenšují k zanedbatelným hodnotám. Výsledky získané 

touto analýzou budou použity ke stanovení velikostí ekvivalentních diagonálních vzpěr 

pro různě vyztužené ztužující železobetonové výplňové stěny s dodatečně provedeným 

otvorem. 

6 Poděkování 

Článek byl řešen v rámci projektu FAST-J-20-6438 Vliv šikmé výztuže v rozích dodatečně 

provedeného otvoru. 
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Abstrakt 

Príspevok sa venuje analýze spoľahlivosti návrhového modelu na predikciu šmykovej 

odolnosti proti pretlačeniu základových pätiek a základní stĺpov, ktorý je v druhej 

generácií Eurokódu 2.  Pri analýze základových pätiek bol vyšetrovaný vplyv spôsobu 

modelovania podložia počas experimentálnych testov, napr. zemina, lisy a líniové 

podopretie.  Na analýzu bola použitá databáza experimentálnych meraní, ktorá obsahuje 

výsledky viac ako 80 testov uskutočnených na pätkách a základniach stĺpov bez šmykovej 

výstuže zaťažovaných osovo symetrickým zaťažením. S použitím štatistickej premennej 

Ftest/Fmodel bola urobená analýza modelovej bezpečnosti pri ktorej sa vypočítala stredná 

hodnota, koeficient variácie a 5 fraktil pre jednotlivé typy modelového podložia. 

Kľúčové slová: pretlačenie, odolnosť, základové, pätky, základne stĺpov. 

 

1 Úvod 

Pri návrhu základových konštrukcií stavebných objektov so stĺpovým systémom s použitím 

základových pätiek, alebo základových dosiek sa projektant stretáva s problémom 

pretlačenia podobne ako pri návrhu lokálne podopretých stropných dosiek. Základný 

rozdiel medzi pôsobením základovej konštrukcie a lokálne podopretej dosky je výrazne 

vyššia intenzita zaťaženia, ktoré predstavuje reaktívny tlak podložia a menšia šmyková 

štíhlosť u základových konštrukcií. Šmyková štíhlosť predstavuje pomer šmykového 

rozpätia a účinnej výšky dosky av/d, kde av je definované ako vzdialenosť miest nulových 

momentov od líca, príp. od osi stĺpa. Nakoľko reakcia podložia pôsobiaca na plochu 

základu prestavuje pomerne veľké zaťaženie, do celkovej odolnosti proti pretlačeniu sa 

započítava ta časť, ktorá je ohraničená uvažovaným alebo predpísaným kontrolným 

obvodom. 

 

Podobne ako v prípade lokálne podopretých dosiek sa návrhové modely na predikciu 

odolnosti proti pretlačeniu kontrolujú, prípadne kalibrujú s použitím experimentov. 
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V prípade základových konštrukcií sú experimenty náročnejšie vzhľadom na potrebu 

modelovania podložia pod skúšobnými vzorkami. Modely podložia môžeme rozdeliť na 

pružiny, ktoré sa používali najmä v minulosti Obr. 1a). Ďalej podložie modelované 

líniovým zaťažením, Obr. 1b), kde  sa zaťaženie umiestnilo v polovici vzdialenosti medzi 

kritickým kontrolným obvodom a okrajom pätky. Presnosť skúšok však bola značne 

ovplyvnená presnosťou stanovenia kritického kontrolného obvodu Hallgren 6. 

 

Obr. 1 Typy podložia: a) sústava pružín; b) líniové podoprenie; c) bodové podoprenie; d) hrubá 

vrstva piesku; e) tenká vrstva piesku; f) hrubá vrstva štrku s tenkou vrstvou piesku 

 

Na Obr. 1c) je znázornené modelovanie podložia pomocou sady lisov, 12 až 16 kusov. 

Tento spôsob umožňuje dosiahnuť rovnomerný tlak po celej ploche základovej pätky, čo je 

jeden zo základných predpokladov používaných pri vyhodnocovaní skúšok pre stanovenie 

odolnosti proti pretlačeniu. Tento spôsob modelovania podložia využívali najmä v 

laboratóriu RTWH Aachen, Dieterle 5, Ricker 8 a Siburg 9. Ďalej je to hrubá vrstva 

piesku v betónovej krabici, Obr. 1d) čo je model podložia bližší reálnym podmienkam, ale 

s nerovnomerným rozdelením napätia v základovej škáre. V laboratóriu EPFL Lausane 

bolo podložie modelované pomocou tenkej vrstvy piesku v tuhej krabici, Simões 10, 

pozri Obr. 1e). Tuha krabica vytvára predpoklad na rovnomerné kontaktné napätie 

v podloží. Na Obr. 1f) je model podložia vytvorený pomocou hrubej vrstvy zhutneného 

štrku a tenkej vrstvy piesku Hanzel 7, pozri tiež Obr. 2. Poslednú skupinu predstavuje in-

situ podložie vytvorené zhutneným štrkom, príp. inou zeminou, ktorá sa po vrstvách 

ukladá do vopred pripravenej jamy. Súčasťou zariadenia je rozperný rám cez ktorý sa 

potom pätka roztláča do podložia, Bonić 1, Čajka 2, Sucharda 11. 

2 Návrhový model prEC2 (2020) 

Návrhový model prEC2 (2020) 3,  je založený na teórií kritickej šmykovej trhliny CSCT. 

Model je na rozdiel od originálneho modelu s ktorým sa možno stretnúť napr. v Model 

Code 2010 4, vyjadrený v uzavretej forme, pričom podobnosť s návrhovým modelom 

v súčasnosti platnom Eurokóde 2 je čisto náhodná. Uzavretá forma významne zjedno-

dušuje navrhovanie prvkov proti pretlačeniu. Odolnosť proti pretlačeniu možno vyjadriť 

pomocou vzťahu (1). Základný rozdiel modelu oproti súčasnému EC2 pri návrhu 
základových pätiek a dosiek je konštantná poloha prvého kontrolného obvodu vo 

vzdialenosti dv/2 od líca stĺpa, kým pri EC2 je premenná a hľadá sa iteračne. 
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  2.5                                                                                                        (2) 

𝑎pd = √
𝑎p

8
. 𝑑v                                                                                                                                (3) 

kde: 

dv účinná výška prvku v šmyku, obyčajne dv = d 

ddg     a súčiniteľ ktorý zohľadňuje druh betónu a vlastnosti kameniva,  

16 mm + Dlower  40 mm pre obyčajný betón s pevnosťou  fck  60 MPa 

16 mm + Dlower/(60/fck)
4  40 mm  pre betón s fck  60 MPa 

ap   vzdialenosť ťažiska kontrolného obvodu  po miesto nulových momentov (okraj 

pätky), ak pätky nie sú štvorcové  ap = apx apy    

b0 dĺžka obvodu stĺpa 

b0.5 dĺžka kontrolného obvodu vo vzdialenosti dv/2 od líca stĺpa 

V  parciálny súčiniteľ spoľahlivosti pre šmyk, V = 1.4, pri vyhodnotení spoľahlivosti V 

= 1.0 

 

 

Obr. 2 Model podložia s použitím štrkovej vrstvy hrúbky 2 m 

28. BD (2022) POSTEROVÁ SEKCE

ISBN 978-80-907611-6-2 178



 

 

3 Vyhodnotenie spoľahlivosti návrhového modelu 

Vyhodnotenie spoľahlivosti modelu bolo urobené s použitím náhodnej premennej, ktorú 

predstavoval pomer i = (Ftest/FRd,model)i, kde i je číslo experimentálnej skúšky, Ftest je 

odolnosť získaná zo skúšky a FRd,model je odolnosť proti pretlačeniu vypočítaná pomocou 

návrhového modelu s parciálnym súčiniteľom V rovným jednej. Premenná i  väčšia ako 1 

výsledok je na bezpečnej strane a menšia ako 1 na strane nebezpečnej. Za válcovu pevnosť 

betónu fck boli dosadené pevnosti uvádzane autormi experimentov (stredné hodnoty). 

Výpočet odolnosti proti pretlačeniu bol urobený s predpokladom konštantného napätia 

v základovej škáre gd = FRd,model/Afoot , kde hodnota FRd,model bola vypočítaná s použitím 

vzťahu (4). Priaznivý vplyv reakcie podložia na celkovú odolnosť proti pretlačeniu sa 

môže zohľadniť jeho uvažovaním na ploche ohraničenej kontrolným obvodom vo 

vzdialenosti až 0,667.dv od líca stĺpa, pričom samotná odolnosť sa ale vždy overuje 

v kontrolnom obvode vo vzdialenosti 0,5.dv. Pre porovnanie bola urobená analýza, kde sa 

tento priaznivý vplyv uvažoval z plochy ohraničenej kontrolným obvodom 0,5.dv.   

𝐹Rd,model =
𝑉Rd,c

(1 − 𝐴0,667(0,5) 𝐴foot⁄ )
                                                                                                       (4)  

Kde je Afoot plocha pätky, ktorá je v kontakte so zeminou  

A0.667 - plocha pätky ohraničená kontrolným obvodom vo vzdialenosti 0,667dv od líca stĺpa  

A0.5 - plocha pätky ohraničená kontrolným obvodom vo vzdialenosti 0,5dv od líca stĺpa  

 

Analýza bola urobená s použitím 85 experimentálnych testov, ktoré sa uskutočnili na 

centricky zaťažených vzorkách pätiek bez šmykovej výstuže. Pri analýze boli uvažované 

len vzorky s účinnou výškou väčšou ako 100 mm. V prípade, že nebola známa informácia 

o maximálnom zrne kameniva Dlower bola pri analýze uvažovaná hodnotou 16 mm.  

4 Diskusia 

Závislosť medzi šmykovou štíhlosťou a pomerom Ftest/FRd,model je na Obr. 3 a Obr. 4 pre 

všetky experimentálne vzorky podľa jednotlivých autorov. Na Obr. 3 je urobená analýza 

so započítaním vplyvu reakcie podložia na ploche A0,5  a na Obr. 4 na ploche A0,667.  

 

Obr. 3 Vzťah šmyková štíhlosť a pomer Ftest/FRd,model pre A0,5 
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Obr. 4 Vzťah šmyková štíhlosť a pomer Ftest/FRd,model pre A0,667 

Zväčšenie oblasti z ktorej sa započítava vplyv reakcie podložia na celkovú odolnosť proti 

pretlačeniu sa samozrejme prejavuje znížením modelovej bezpečnosti. Kým v prípade 

uvažovania A0,5 len veľmi malo vzoriek (8) ma hodnotu pomeru  Ftest/FRd,model menšiu ako 

1, tak v prípade uvažovania A0,667 tento počet značne narastá na 20. Na obrázkoch súčasne 

môžeme vidieť veľký rozptyl hodnôt, ktorý viac menej nedovoľuje urobiť štatistické 

vyhodnotenie pre všetky vzorky spoločne. Z toho dôvodu boli vzorky rozdelené podľa 

typu podložia, na vzorky uložené na zemine, vzorky podoprené bodovo sústavou lisov 

a vzorky s líniovým podopretím. Štatistické vyhodnotenie modelovej bezpečnosti podľa 

typu podložia je spracované v tab.1 a zobrazené na Obr. 5 a Obr. 6. 

Tab. 1 Štatistické vyhodnotenie modelovej bezpečnosti podľa typu podložia  

typ podložia zemina podopretie lismi líniové podopretie 

A0,667 / A0,5 0,667.dv 0,5.dv 0,667.dv 0,5.dv - - 

Stredná hodnota 1,556 1,639 1,012 1,109 1,256 1,256 

CoV 0,278 0,257 0,102 0,087 0,161 0,161 

5% kvantil 0,845 0,946 0,843 0,950 0,924 0,924 

 

Ako je zrejme z Tab. 1 pätky skúšané na podloží, ktoré tvorila zemina (zhutnený štrk 

alebo piesok) vykazujú na prvý pohľad výrazne väčšiu modelovú bezpečnosť, keď 

priemerná hodnota pomeru Ftest/FRd,model je prekračuje hodnotu 1,5, kým v prípade podložia 

modelovaného sústavou lisov len málo hodnotu 1,0. na druhej strane je ale sprevádzaná 

väčším rozptylom hodnôt, čo vyjadruje koeficient variácie CoV. Kým v prípade podložia 

tvoreného zeminou  hodnota CoV prekračovala 0,25 v prípade bodového podoprenia bol 

CoV veľmi nízky do 0,1. Nízka hodnota CoV naznačuje vysokú presnosť modelu na 

predikciu odolnosti najmä ak si uvedomíme, že ide o šmykové zlyhanie. Modelovú 

bezpečnosť obyčajne vyjadrujeme ako 5 kvantil, ktorého cieľová hodnota je 1,0. Ako je 

zrejme modelová bezpečnosť je veľmi podobná pre oba typy podložia.  Zaujímavosťou je, 

že zväčšenie plochy pätky z ktorej sa reakcia podložia pripočítava do celkovej odolnosti 

proti pretlačeniu z A0,5 na A0,667  vedie k očakávanému zníženiu modelovej bezpečnosti ale 

aj k zníženiu presnosti modelu ako takého nakoľko CoV narástol v oboch prípadoch 

modelovania podložia. 
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Obr. 5 Vzťah šmyková štíhlosť  a pomer Ftest/FRd,model pre podložie modelované zeminou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Vzťah šmyková štíhlosť  a pomer Ftest/FRd,model pre podložie modelované lismi 

Prečo je priemerná hodnota pomeru Ftest/FRd,model tak vysoká v prípade podložia 

modelovaného zeminou a prečo tento pomer rastie so šmykovou štíhlosťou pätky vyplýva 

zrejme z nerovnomerného rozloženia kontaktného zemného tlaku pod pätkou, keď sa 

koncentruje pod stĺpom a smerom ku okraju pätky výrazne klesá. 

 

V prípade líniového podopretia sa priemerná hodnota pomeru Ftest/FRd,model a CoV 

pohybujú medzi hodnotami stanovenými pre podložie modelované zeminou a modelované 

sústavou lisov. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že tento prípad podopretia je skôr 

typický pre základne stĺpov, napr. v technických podlažiach, kde dochádza k zmene 

nosného systému budovy. 
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5 Záver 

Na základe vykonanej analýzy možno uviesť nasledovné závery 

 Vyhodnotenie experimentov a ich porovnanie s modelovými predikciami podľa prEC2 

(2020) ukazuje veľký rozptyl výsledkov. 

  Hlavnou príčinou veľkého rozptylu výsledkov je spôsob modelovania podložia počas 

experimentu. 

  V prípade modelovania podložia nesúdržnou zeminou pomery Ftest/FRd,model obyčajne 

výrazne prekračujú hodnotu 1, pričom priemerná hodnota bola väčšia ako 1,5. Hlavnou 

príčinou je koncentrácia kontaktných napätí v podloží pod stĺpom.  

 V prípade modelovania podložia lismi je zaistený predpoklad rovnomerného 

kontaktného napätia pod pätkou. Hodnoty Ftest/FRd,model majú v tomto prípade malý 

rozptyl a ich priemerná hodnota sa blíži k 1. O vysokej presnosti modelu hovorí aj 

nízky CoV s minimálnou hodnotou 0,087. 

 Modelová bezpečnosť vyjadrená 5 kvantilom je veľmi podobná pre všetky tri 

uvažované typy podložia pričom sa pohybuje v intervale 0,92 až 0,95. Model možno 

v tomto zmysle považovať za bezpečný. 

 Presnosť modelu je významne ovplyvnená veľkosťou plochy pätky z ktorej kontaktné 

napätie prispieva do celkovej odolnosti proti pretlačeniu. Jak pre podložie modelované 

zeminou tak podložie modelované lismi je presnosť a spoľahlivosť vyššia ak sa 

uvažuje plocha ohraničená kontrolným obvodom vo vzdialenosti 0,5.dv  a nie vo 

vzdialenosti 0,667.dv. 
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Abstrakt 

Předmětem článku je vývoj modelů pro predikci tlakové pevnosti betonu pomocí 

strojového učení. Byly preferovány základní a snadno interpretovatelné modely strojového 

učení (Lineární, Hřebenová (Ridge) a Lasso regrese a metoda podpůrných vektorů). Jako 

zdrojová data byl použit veřejně dostupný data set, který agregoval výsledky zatěžovacích 

zkoušek z několika publikovaných příspěvků. Studie ukázala, že metoda podpůrných 

vektorů dosahuje nejvyšších přesností (průměrná absolutní odchylka byla pouhých 3,63 

MPa). Zůstává otázkou, zda jsou modely natrénované na výsledcích staršího data 

dostatečně reprezentativní i pro současné směsi. 

Klíčová slova: predikce, strojové učení, tlaková pevnost, beton. 

 

1 Úvod 

Predikce mechanických vlastností betonu na základě jeho složení je v oblasti stavebních 

materiálů velmi aktuálním tématem. Odhady se tradičně provádějí na základě empirických 

vztahů; s rostoucí rozmanitostí složení betonu se však tento běžný přístup stává 

nedostatečným a má omezenou platnost. Několik studií aplikovalo jednoduché regresní 

modely pro odhad vybraných charakteristik, jako je pevnost v tlaku [1], pevnost ve smyku 

[2] nebo pevnost v tahu [3]. Následující výzkum však dospěl k závěru, že je zapotřebí 

komplexnějších postupů, zejména v případě speciálních směsí cementových kompozitů, 

jako je například vysoce hodnotný beton. Z tohoto důvodu se zejména v posledním 

desetiletí pro predikční úlohy v oblasti materiálových charakteristik stále více využívají 

techniky strojového učení (ML) [4–7]. Modelování pomocí ML začíná identifikací cílové 

proměnné a vysvětlujících proměnných, u nichž očekáváme určitou závislost. Aby bylo 

možné vyhodnotit výkonnost vytvořeného modelu, je běžnou praxí rozdělit dostupná data 

na trénovací vzorek, na kterém se odhadují parametry modelu, a testovací vzorek, který se 
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při vývoji ponechává stranou a slouží k posouzení, jak se model chová při aplikaci na 

neznámá data. V tomto článku jsou vybrané ML modely (lineární, Lasso a Ridge regrese 

a metoda podpůrných vektorů) natrénovány a vyhodnoceny na veřejně dostupném souboru 

dat obsahujícím 1030 návrhů betonových směsí s/bez vysokopecní strusky, popílku a 

superplastifikátoru a příslušné pevnosti v tlaku měřené v různých časech od betonáže.  

2 Datová sada 

Experimentální datová sada byla získána z UCI Machine Learning Repository, kam ji 

věnoval Prof. I.-C. Yeh [8] v roce 2007 k volnému použití. Datová sada obsahuje záznamy 

o složení betonu (s/bez vysokopecní strusky, popílku a superplastifikátoru) a jejich 

příslušné hodnoty pevnosti v tlaku získaných ze zatěžovacích zkoušek. Datová sada byla 

zpracována na základě 17 různých zdrojů. Soubor dat obsahoval 9 proměnných a 1030 

položek. Protože cílovou proměnnou pro predikční úlohu je hodnota pevnosti v tlaku (fc), 

zbývajících 8 proměnných se použily jako vysvětlující proměnné, na kterých cílová 

proměnná závisí. V Tab. 1 jsou uvedeny rozsahy jednotlivých proměnných. Podobný 

přehled lze nalézt v [8]. Zde uvedené hodnoty se lehce liší, pravděpodobně v důsledku 

pozdějších změn souboru dat. Nejčastějším věkem testování v souboru dat je standardní 

28. den od betonáže. 

Tab. 1 Přehled použité datové sady 

Prom. Jed. Min Max Median 

Cement [kg/m3] 102.0 540.0 272.9 

Voda [kg/m3] 121.8 247.0 185.0 

Struska [kg/m3] 0.0 359.4 22.0 

Popílek [kg/m3] 0.0 200.1 0.0 

Superplast. [kg/m3] 0.0 32.2 6.4 

Hrubé k. [kg/m3] 801.0 1145.0 968.0 

Jemné k. [kg/m3] 594.0 992.6 779.5 

Doba [dny] 1 365 28 

fc [MPa] 2.3 82.6 34.4 

3 Příprava dat 

3.1 Rozdělení na testovací a trénovací data 

V tomto článku bylo jako testovací data použito 20 % dostupných dat. Data byla rozdělena 

stratifikovaným výběrem tak, aby kategorie dávky cementu byly rovnoměrně zastoupeny v 

testovacím i trénovacím souboru. 

3.2 Transformace dat 

Za účelem možného zlepšení výkonu vybraných modelů strojového učení byly primární 

vysvětlující proměnné (tj. složení betonu a stáří) dále transformovány. Primární analýza 

ukázala, že cílová proměnná (pevnost v tlaku) vyjadřuje nejvýraznější lineární závislost na 

množství cementu. Z tohoto důvodu byla do datových souborů přidána proměnná 

nastavená jako logaritmus dávky cementu, aby bylo dosaženo její linearizace. Další 

doplňkové proměnné byly vytvořeny jako poměry jednotlivých složek k množství pojiva 
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(tento přístup byl zvolen také v [12]). Jako pojivo byl uvažován součet cementu, popílku a 

strusky. Pokud to bylo nutné pro konkrétní aplikaci modelu (regularizované modely a 

regrese s metodou podpůrných vektorů), byly data transformovány tak, aby měly stejné 

měřítko a jednotkový rozptyl výsledného rozdělení. 

3.3 Explorativní analýza dat 

Pro lepší pochopení dat byla provedena stručná explorativní analýza. Byla použita pouze 

trénovací data, aby testovací data zůstala skutečně neznámá a zabránilo se nepříznivému 

zkreslení. Jak je patrné z Obr. 1, jsou pozorovatelné určité tendence mezi cílovou 

proměnnou a poměry složení, nicméně variabilita mimo horní a dolní kvartil je ve všech 

případech značná v důsledku velkého počtu dalších ovlivňujících proměnných. 

 

Obr. 1 Závislost tlakové pevnosti na vodním součiniteli. 

4 Příprava modelů 

4.1 Aplikované ML modely 

Lineární regrese 

Lineární regresní model popisuje cílovou hodnotu (skalární odezvu) jako lineární 

kombinaci nezávislých vysvětlujících proměnných (rysů), jak ukazuje Rov.1: 

y(θ, 𝑥)  =  𝜃0  +  𝜃1𝑥1+. . . 𝜃𝑛𝑥𝑛,,  (1) 

kde y je hodnota vysvětlované proměnné, n je počet vysvětlujících proměnných, xi je i-tá 

hodnota rysu a θj je j-tý parametr modelu (kde θ0 je člen zkreslení). 

 

Polynomická lineární regrese 

Prvotní analýza souboru dat ukázala, že závislost cílové proměnné na vysvětlujících 

proměnných může být nelineární. Tuto závislost lze popsat zvláštním typem lineární 

regrese – polynomiální regresí. Ačkoli se stále jedná o lineární problém, protože je lineární 

v neznámých parametrech, vztah mezi cílovou proměnnou a vysvětlujícími proměnnými je 

modelován jako polynom p-tého stupně ve vysvětlujících proměnných, jak ukazuje rovnice 

Rov.2 pro jednu vysvětlující proměnnou: 

y(𝜃, 𝑥)  =  (𝜃0  +  𝜃1𝑥1 + 𝜃2𝑥2+. . . 𝜃n𝑥n)𝑝.. (2) 

Tento složitější model nám dává možnost měnit váhu každé vysvětlující proměnné v 

závislosti na hodnotě (hodnotách) jedné nebo více dalších nezávislých proměnných díky 

vzniklé interakci mezi vysvětlujícími proměnnými. 
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Regularizované linerání regrese 

V této studii byly vedle základního lineárního regresního modelu použity regularizované 

lineární modely (Ridge a Lasso), aby se zabránilo nadměrnému přizpůsobení modelu 

trénovacím datům. V obou případech je stupeň regularizace dán hyperparametrem α. S 

rostoucí hodnotou hyperparametru roste i stupeň regularizace. V případě hřebenové 

(Ridge) regrese je regulární člen roven α ∑ 𝜃𝑖
2𝑛

𝑖=1 . V Ridge regresi jsou všechny parametry 

stejně omezeny tak, aby nabývaly pouze malých hodnot. V případě Lasso regrese je 

regularizační člen roven α ∑ |𝜃𝑖|𝑛
𝑖=1 . Na rozdíl od Ridge regrese má Lasso regrese tendenci 

zcela eliminovat váhy (parametry) nejméně důležitých vysvětlujících proměnných (tj. 

nastavit je na nulu).  

 

Metoda podpůrných vektorů 

Metoda podpůrných vektorů (Support vector machine, SVM) je model strojového učení, 

který zavedl Vapnik a kol. [9], a který je vhodný především pro klasifikační úlohy, ale také 

pro regresní úlohy, jako je tomu v našem případě. SVM model se snaží přizpůsobit 

instancím na pásu (hranice mezi pozitivními a negativními pozorováními definovaná 

nejbližšími případy, tzv. podpůrnými vektory) a zároveň omezit počet instancí mimo tento 

pás. Regresní model SVM má dva hyperparametry – ε, který určuje šířku pásu (tj. určuje 

přípustnou chybu), a C, který určuje stupeň regularizace (čím vyšší hodnota C, tím menší 

regularizace). 

4.2 Vyhodnocení přesnosti modelů 

V tomto článku byly pro hodnocení přesnosti modelu použity čtyři metriky – střední 

kvadratická chyba (MSE), odmocnina ze střední kvadratické chyby (RMSE), střední 

absolutní chyba (MAE) a R2. Ve všech případech byly modely nejprve vyhodnoceny 

pomocí K-násobné křížové validace (v našem článku k = 5) na trénovačích datech, a až 

poté na testovacích datech. 

5 Výsledky 

V této části článku je představena přesnost použitých ML modelů. V Tab. 2 je uveden 

přehled všech hodnotících metrik modelů s použitím různých nastavení. Dále jsou zde na 

základě získaných informací určeny nejvhodnější modely a hodnoty hyperparametrů. 

Tab. 2 Přehled metrik na testovacích datech a z křížové validace (KV) na trénovacích. 

Model Nelin. Hyperparam. 
nejlepší KV R2 R2 MSE RMSE MAE 

[-] [-] [MPa] [MPa] [MPa] 

Linear – – 0,62 0,40 114,79 10,71 8,49 

Poly. 2. st. – 0,75 0,79 57,66 7,59 5,59 

Ridge 2. st. α = 0.24e-2 0,79 0,81 50,52 7,11 5,35 

Lasso – α = 0.24e-1 0,62 0,40 114,30 10,69 8,46 

SVM rbf kernel C = 1000; ε = 3 0,87 0,89 27,96 5,29 3,63 

 

Jak se dalo očekávat, na základě zjevně nelineárních vztahů mezi vysvětlujícími 

proměnnými a cílovou vysvětlovanou proměnnou si základní lineární regrese vedla 

poměrně špatně. Nízké hodnoty R2 a vysoké střední chyby (MAE 8,49 MPa) na 

28. BD (2022) POSTEROVÁ SEKCE

ISBN 978-80-907611-6-2 187



 

 
 

testovacích datech naznačují, že lineární regresní model je nedostatečný, protože není 

dostatečně komplexní, aby dostatečně popsal závislosti mezi daty.  

 

Přidání čtverců vysvětlujících proměnných a jejich kombinace v případě polynomiální 

lineární regrese radikálně zlepšilo výkonnost modelu (MAE 5,59 MPa na testovacím 

souboru). 

 

Ridge regresní model vykazoval vyšší přesnost, když byly vysvětlující proměnné 

polynomicky transformovány identickým způsobem jako v případě polynomiální regrese. 

Jak je patrné z Tab. 2, optimální hodnota alfa (hyperparametr určující stupeň regulace) 

byla vyhledávacím algoritmem určena jako poměrně nízká. Lze tedy očekávat jen malý 

rozdíl oproti neregulované polynomiální regresi. Výsledky tento předpoklad potvrdily. 

 

V případě Lasso regrese vedla polynomiální transformace proměnných k drastickému 

poklesu přesnosti modelu. Při uvažování vysvětlujících proměnných 1. řádu se výkonnost 

modelu lišila od základní lineární regrese jen zanedbatelně, protože optimální hodnoty alfa 

byly určeny jako blízké nule. Parametry odhadnuté modelem Lasso tedy nebyly daleko od 

parametrů odhadnutých základním modelem lineární regrese. Na základě těchto zjištění se 

Lasso regresní model ukázal jako nevyhovující, protože se nezdálo, že by regularizace 

zlepšila výkonnost lineárního regresního modelu. 

 

V naší studii měla z použitých modelů nejlepší přesnost předpovědi regrese SVM (MAE 

3,63 MPa), jak je patrné na Obr. 2. Křížová validace „grid-search“ určila optimální 

hodnoty hyperparametrů C, ε a vhodnou funkci kernelu. Jako nejvhodnější byla určena 

funkce kernelu RBF, která přidá do modelu tzv. podobnostní proměnné definované 

Gaussovou radiální bazickou funkcí. 

 

 

Obr. 2 Naměřené/predikované hodnoty pevnosti v tlaku pomocí regrese SVM na trénovací 

množině (vlevo) a testovací množině (vpravo). 

6 Diskuse a závěr 

Cílem tohoto článku bylo představit několik modelů strojového učení pro predikce 

pevnosti v tlaku na základě složení betonu. Modely byly natrénovány a vyhodnoceny na 

veřejně dostupném souboru dat. Naše zjištění byla v souladu s předchozím výzkumem, 

který považoval základní lineární regresní modely za nedostatečné pro komplexní 

nelineární vztahy mezi složením materiálu a pevností. V naší studii vedla aplikace 
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nejkomplexnějšího modelu – regrese s metodou podpůrných vektorů (SVM). Použití 

tohoto modelu vedlo k nejpřesnější předpovědi cílové hodnoty na testovacích datech 

(MEA pouze 3,63 MPa). V praxi to lze považovat za velmi uspokojivý výsledek, protože 

přípustná odchylka při klasifikaci směsí se obvykle pohybuje v řádu jednotek procent. Je 

otázkou, zda jsou použitá data dostatečně reprezentativní pro současné návrhy mixů. Tuto 

otázku lze vyzdvihnout jako důležitý bod této studie, neboť zdůrazňuje potřebu 

průběžného, korektního a komplexního sběru dat. 

7 Poděkování 

Tento článek vznikl díky podpoře projektu „Analýza odolnosti vybraných konstrukcí 

kritické infrastruktury vystavených mimořádnému zatížení“ (SGS21/040/OHK1/1T/11) a 

„Trvanlivost betonové konstrukce a hodnocení jejího životního cyklu“ 

(SGS19/149/OHK1/3T/11). 
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Abstrakt 

Vybraný příspěvek pojednává o analýze činnosti technického dozoru pro silniční stavby 

v praxi, přičemž je komplexně zaměřen na přiblížení činnosti technického dozoru a jeho roli 

v České republice a s tím spojené nástroje pro řízení a management stavby. V příspěvku je 

také předložena analýza volby smluvních podmínek FIDIC využitých v rámci významných 

dopravních staveb pro veřejného zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, které byly 

zahájeny v roce 2021, a s tím související výběr odpovědných osob na straně veřejného 

zadavatele.  

 

Příspěvek má za cíl objasnit a popsat náplň a povinnosti technického dozoru při vykonávání 

této funkce. Výkon technického dozoru není pouze o fyzické kontrole průběhu prací na 

stavbě, ale skládá se i z mnoha administrativní činnosti, která je sama o sobě časově náročná. 

S tím je velmi úzce spjato téma BIM a jeho brzká implementace do českého stavebnictví. 

V současné době, ale i v budoucnu bude v českém stavebnictví neustále kladen důraz na 

zefektivnění stávajících výkonů a služeb. Nebude sledována pouze efektivita na straně 

Zhotovitele při realizaci stavebních prací, ale bude kladen čím dál větší důraz na řádné 

vedení plánování lidských zdrojů v managementu vedení staveb a zakázek, s čímž by právě 

zavedení BIM mělo pomoci. 

Klíčová slova: technický dozor, obchodní podmínky, správce stavby. 

 

1 Výkon technického dozoru  

 

Výkon technického dozoru na veřejných zakázkách řeší a má v povinnost zajistit Stavebník 

(Investor / Objednatel) veřejné zakázky [1]. Pokud se zaměříme na veřejného zadavatele 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR), tak je výkon technického dozoru mimo jiné řešen 

dle Metodického pokynu [2] kde v čl. 2.2 Stavební dozor a jeho provádění by se měly 

rozlišovat dvě formy dozoru. 

 

- Stálý dozor  

- Občasný dozor  

 

Nicméně při tomto rozdělení výkonu technického dozoru vyvstává problematika subjektivní 

právní odpovědnosti při výkonu technického dozoru [3]. Neboť není nikde stanovena přesná 

linie odpovědnosti, kdy občasný dozor svoji činnost vykonává a kdy nikoliv. Právní 

odpovědnost není stanovena dle výkazu a rozsahu činnosti, jak je uvedeno ve smluvním 
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vztahu o výkonu TDI, ale je vztažena na souhrnný a komplexní výkon činnosti a je chápána 

v režimu 24/7 po celou dobu výstavby či časového rámce prováděcí smlouvy.  

 

Současně je uvedeno, že forma dozoru by se měla zpravidla řídit dle předpokládané hodnoty 

stavebních prací. U předpokládané hodnoty stavebních prací na stavbu nad 300 mil Kč (bez 

DPH) by měl být jmenován Správce stavby pro stálý dozor. U předpokládané hodnoty 

stavebních prací na stavbu 50 mil Kč až 300 mil Kč (bez DPH) je zpravidla jmenován 

Správce stavby pro stálý nebo občasný dozor. Nutno uvést, že při předpokládané hodnotě 

stavebních prací 0,5 mil. Kč – 50 mil. Kč bez DPH bývají zpravidla Objednatelem voleny 

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, kde není Správce stavby jmenován, ale je 

jmenována pozice Pověřená osoba Objednatele.       [4] 

Pro ověření této úvahy v Metodickém pokynu na stavbách ŘSD byla provedena analýza 

vycházející z vybraných 70x dopravních staveb veřejného zadavatele ŘSD ČR 

v kalendářním roce 2021. [5] Jedná se o nejvýznamnější a nejrozsáhlejší výstavbové 

projekty týkající se dálniční a silniční sítě v ČR, kdy z této analýzy je možné vysledovat:  

 

A) jaký typ smluvních podmínek FIDIC je mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

preferován  

B) je proveden soupis osob, kteří jsou uvedeni v pozici Správce stavby či Pověřené 

osoby a z toho je možné zjistit forma výkonu Správce stavby  

C) pro tyto dopravní stavby je současně zajištěna služba - výkon technického dozoru 

a je možné provést procentuální poměr mezi investičními náklady na stavební 

činnost Zhotovitele a náklady na výkon technického dozoru investora 

 

ad A) Ze zjištěných závěrů viz. Graf  č. 1 je zcela patrné, že veřejný zadavatel ŘSD ČR 

preferuje obchodní podmínky typu Červená kniha FIDIC neboli preferuje volbu měřeného 

kontraktu včetně povinnosti Zadavatele zajistit Technickou specifikaci dané stavby včetně 

zadávací dokumentace. Obchodní podmínky Červená kniha FIDIC je použita v 55-ti 

případech ze 70-ti. 

 

Pro využití Zelené knihy FIDIC, tj. pro stavby menšího rozsahu připadá z celkového počtu 

pouze 13 staveb. Je také možné uvést zjištění, že Zelená kniha FIDIC je použita pro stavby, 

kde jsou investiční náklady do 100 mil Kč. Pouze dvě stavby dle Zelené knihy FIDIC mají 

vyšší investiční náklady než 100 mil Kč současně pouze pro dvě stavby, kde jsou investiční 

náklady nižší než 100 mil Kč je použita Červená kniha FIDIC. Předpokládané investiční 

náklady nelze chápat jako ucelený a směrodatný faktor stavby nicméně je to první faktor, 

který je sledován a je i Zadavateli při výběrovém řízení uváděn.  

Jak již bylo uvedeno dříve, Červená kniha FIDIC je nejčastější volba smluvních podmínek 

zadavatele ŘSD ČR nad 100 mil. Kč. Použití Žluté knihy FIDIC využil zadavatel ŘSD ČR 

pouze pro dvě stavby.  

 

Dále je vhodné konstatovat, že zjištěná finanční hranice 100 mil Kč je dvojnásobná hodnota, 

než uvádí Metodický pokyn pro stanovení volby výkonu Stavebního dozoru - trvalý / 

občasný.  
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Graf č. 1  Grafické znázornění využití smluvních podmínek FIDIC na dopravních stavbách 

ŘSD ČR v roce 2021 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při provedeném poměrovém určení mezi jednotlivými smluvními podmínkami je nutné brát 

v úvahu, že byly vybrány pouze stavby velkého finančního objemu a dopravního významu. 

Tudíž pokud by se braly v úvahy všechny dopravní stavby, tak by poměr mezi Červenou 

knihou FIDIC a Zelenou knihou FIDC byl výrazně nižší, neboť počet stavebních zakázek 

menšího rozsahu je výrazně vyšší. Provedené poměrové určení je směrodatné pro ujištění, 

že veřejný zadavatel ŘSD ČR výhradně volí typ Červené knihy FIDIC oproti možnosti volby 

Žluté knihy FIDIC. 

 

ad B) Z analyzovaných dat bylo zjištěno, že zadavatel ŘSD ČR při jmenování Správce 

stavby či stanovení Pověřené osoby v zadávací dokumentaci zpravidla volí vlastní 

zaměstnance. Nejčastěji jsou uváděni ředitelé příslušných Správ a Závodů, případně vedoucí 

investičních nebo provozních úseků. Pouze v 5 -ti případech je v zadávací dokumentaci 

uvedena externí fyzická osoba či externí právní subjekt jako Správce stavby. Samozřejmě 

zadavatel ŘSD ČR má možnost provést výměnu Správce stavby dle obchodních podmínek 

i v průběhu realizace stavby, ale nelze očekávat, že se tak stalo u všech staveb.  

Jmenování Správce stavby Objednatelem je z pozice obchodních podmínek velmi zásadní 

krok, neboť Správce stavby pak Objednatele v průběhu stavby zastupuje.  

Souhrnně lze tedy uvést, že činnost Správce stavby si zadavatel ŘSD ČR vykonává vlastními 

kapacitami oproti výkonu technického dozoru (TDI), který je vykonáván externími 

konzultačními firmami. Výkon technického dozoru TDI je poté prováděn z pozice asistentů 

Správce stavby (ASS), což obchodní podmínky FIDIC umožňují.  

Současně je vhodné uvést, že pokud Správce stavby je oblastní ředitel příslušné Správy či 

Závodu ŘSD a příslušná Správa a Závod ŘSD má více staveb tak dochází k tomu, že jedna 

fyzická osoba je Správce stavby na více stavbách, což může vyvolávat nekomplexní přístup 

a i z časového hlediska je otázka, jestli tento přístup je poté optimální.  

 

Za další zvážení volby osoby Správce stavby z řad zaměstnanců Objednatele stojí úvaha, že 
Správce stavby má být nestranný (neutrální) technický odborník, který dokáže provést 

spravedlivé určení ve věci možných sporů a nároků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Aby 

právě takové spravedlivé určení mohl provést by neměl být úzce spjat s žádnou stranou 

sporu, tj. Zhotovitelem / Objednatelem, tzn. dle filozofie FIDIC by to měla být nezávislá 

fyzická osoba.  

 

55x staveb 
78%

13x staveb
19%

2x stavby
3%

Červená kniha FIDIC

Zelená kniha FIDIC

Žlutá kniha FIDIC

28. BD (2022) POSTEROVÁ SEKCE

ISBN 978-80-907611-6-2 192



 

 

V neposlední řadě při volbě osoby Správce stavby je třeba zvážit stav, kdy Správce stavby 

disponuje zásadními pravomocemi, se kterými ale také souvisí odpovědnost. V případě 

pochybení v činnosti Správce stavby může nastat i finanční škoda, za kterou je nutné nést 

odpovědnost. V pracovním poměru je možné udělat kázeňské opatření či rozvázání 

pracovního poměru, ale finanční plnění odpovědnosti za škodu zaměstnance je do výše max. 

4,5 násobku jeho průměrného výdělku.  

 

V případě, kdy Správce stavby bude externí fyzická osoba a na tuto pozici nastoupil jako 

zástupce externí konzultační firmy, tak odpovědnost za jeho škodu přebírá právě daná firma 

a jako na právnickou osobu se vztahuje Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim (Zákon č. 418/2011 Sb.) [6], což je mnohonásobně vyšší plnění 

s porovnáním násobku průměrného výdělku jednoho zaměstnance. 

 

 

ad C) Pro 70 -ti dopravních staveb veřejného zadavatele ŘSD ČR je také možné dohledat 

smluvní vztah na výkon technického dozoru či Správce stavby. Z hodnoty smluvního vztahu 

za výkon TDI je vypočten procentuální poměr nákladů na výkon TDI vůči smluvní hodnotě 

na stavební činnosti. Ze zjištěných hodnot lze konstatovat, že pokud je nutné cenu výkonu 

technického dozoru paušalizovat tak průměrná hodnota nákladů na výkon TDI činí 3,69 

% ze stavebních nákladů. Četnost procentuálního poměru nákladů na výkon TDI vůči 

nákladům na stavební činnost je graficky znázorněno, viz. Graf č.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf č. 2 – četnost nákladů na výkon TDI vůči předpokládaným stavebním nákladům. 

Zdroj: vlastní zpracování 

2 Podrobná analýza výkonu technického dozoru  

Rozsah služeb při výkonu TDI bývá obvykle stanoven a upřesněn v přílohách Prováděcí 

smlouvy. Jsou zde uvedeny jak Povinnosti konzultanta, tak také co je součástí 

poskytovaných služeb, případně bývají uvedeny činnosti, na kterých se má Konzultant pouze 

spolupodílet, tj. Technickou pomoc. [7] 

 

Pro podrobnou analýzu činnosti technického dozoru byl proveden dotazníkový průzkum 

mezi pracovníky vykonávající výkon technického dozoru jak v ČR, tak i na Slovensku. Jedná 

28. BD (2022) POSTEROVÁ SEKCE

ISBN 978-80-907611-6-2 193



 

 

se o anonymní dotazník mezi technickými pracovníky, kteří zastávají různé funkce výkonu 

TDI a současně působí i na různých stavbách.  

 

Záměrem této členitosti a rozmanitosti je také ukázat celistvost a rozsah výkonu technického 

dozoru a důkaz, že se nejedná o striktně definovanou a jasně specifikovatelnou službu. 

Dotazník obsahuje soupis 28 -mi činností TDI, které by měl řádně kvalifikovaný technický 

dozor vykonávat. Tento soupis činností také odpovídá rozsahu služeb dle standardizovaných 

smluvních vztahů.  

 

Osoby vykonávající technický dozor poté k jednotlivým činnostem doplňovali časový 

interval, který danou činností týdně tráví a současně uváděli, jaké nástroje k této činnosti 

potřebují a používají.  
 

Současně oslovené osoby pracují na různých pozicích při výkonu technického dozoru. Byli 

osloveni jak vedoucí vícečlenného týmu Správce stavby, tak například pozice Kvalitář, 

pozice asistent Správce stavby pro mostní konstrukce či, jak bylo uvedeno dříve technický 

dozor pro stavbu menšího rozsahu, který má na starost celý rozsah výkonu TDI. Toto členění 

bylo voleno záměrně, neboť se má jednat o souhrnný náhled na pozici technického dozoru. 

3 Kategorizace činnosti výkonu technického dozoru v ČR  

Ze soupisu činností, které byly uvedeny v dotazníku, je možné provést dílčí kategorizace. 

Jedna kategorizace je možná s ohledem na způsob výkonu, neboli jestli se jedná o: 

 

fyzickou kontrolu stavby / administrativně kontrolní činnost stavby 

 

Lze také provést kategorizaci a členění těchto činností dle Kategorizace pracovních úkonů 

[8], tzn. lze definovat, které činnosti jsou: 

rutinní / nerutinní 

manuální / znalostí 

 

Další kategorizace úkonů při současném výkonu technického dozoru je možné provést z 

pohledu budoucího zavedení BIM a CDE (Společného datového prostředí). Společné datové 

prostředí má 4 hlavní části – 3D model / komunikace / procesy / dokumenty.   

 

V případě výkonu technického dozoru lze část 3D model chápat jako kontrolní činnost na 

stavbě.  

4 Závěr 

Z prvního rozdělení (dle počtu činností) je zcela patrné, že výkon technického dozoru je z 

89 % administrativně kontrolní činností a pouze 11% svých úkonů je přímo provázáno 

s kontrolou na staveništi. Neboli činnost TDI je zejména vykonávána v kanceláři, na 

zařízení staveniště a mimo přímý kontakt s reálnou stavební činností. 

Z druhého rozdělení vyplývá, že činnost výkonu technického dozoru je ve všech svých 

částech znalostní činnost a současně pouze jednu třetinu z činností je možné definovat 
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jako nerutinní. Zbývající činnosti je možné charakterizovat jako rutinní a můžeme je 

považovat za činnosti, které by šlo optimalizovat a řešit efektivněji. 

Jako hlavní příčinu rutinní činnosti při výkonu technického dozoru je možné spatřovat v 

samotné podstatě stavebnictví, neboli každá stavba musí mít stavební deník, na každé stavbě 

jsou sledovány hlavní aspekty, jako jsou finance a termín dokončení. Na většině staveb 

probíhají kontrolní dny, jsou řešeny technologické předpisy a je řešena projektová 

dokumentace. Na všech těchto činnostech se spolupodílí technický dozor. 

Činnosti spojené s fyzickou kontrolou stavby nelze opomíjet, neboť stále je hlavní myšlenka 

výkonu TDI jako kontrola skutečně provedených prací ze strany Zhotovitele.  

A právě při samotné realizaci Díla je nutné provádět nezávislou a odbornou kontrolu. I když 

by kontrolu šlo nahrazovat videozáznamy či podrobnou fotodokumentací, tak stále musí být 

brán zřetel na nezávislou fyzickou kontrolu a nejen, kdy je normami a předpisy vyžadována, 

ale i v kteroukoliv pracovní dobu Zhotovitele. 

Poslední možnou kategorizaci úkonů při výkonu činnosti technického dozoru je provedena 

v rámci čtyř hlavních částí metody BIM. Záměrem této kategorizace je ukázka skutečnosti, 

že předpokládaný model BIM a CDE vychází z již současných postupů a procesů.  

 

3D Model (Stavba) lze přiřadit k 3 úkonům z celkových 28. Tzn. 11% činností TDI je 

spojeno se stavbou. 

 

Komunikaci lze přiřadit k 10 -ti úkonům z celkových 28. Tzn. 36% činností TDI je založeno 

přímo na komunikaci.  

 

Procesy lze přiřadit k 5 -ti úkonům z celkových 28. Tzn. 18% činností TDI je založeno 

přímo na procesech  

 

Dokumenty lze přiřadit k 9 -ti úkonům z celkových 28. Tzn. 32% činností TDI je založeno 

přímo na procesech a dokumentech.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že hlavní přínos zavedení možné digitalizace a BIMu bude 

výkon TDI ovlivňovat zejména ve způsobu komunikace, práce s dokumenty a vzájemné 

interakci mezi subjekty (procesy). Naopak lze konstatovat, že aplikace výkresových 

modelů ve 3D formátu nijak zásadně výkon TDI neovlivní.  

 

Časové měření jednotlivých činností výkonu technického dozoru v ČR  

V rámci dotazníkového formuláře bylo sledováno časové hledisko jednotlivých úkonů TDI. 

Při zachování předchozí kategorizace činností lze dospět k závěrům:  

 

1)  Fyzická kontrola stavby – těmito činnostmi TDI tráví průměrně 25,0 % času 

pracovní doby 

 

2)  Administrativně kontrolní činnost stavby - těmito činnostmi TDI tráví průměrně 

75,0 % času pracovní doby 
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Graf č. 4 a 5  Časová kategorizace rozsahu činnosti výkonu technické dozoru  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výše uvedenou časovou náročnost je nutné zohlednit i s ohledem na skutečnost, že činnost 

Fyzická kontrola stavby je pouze 11 % z celkového počtu činností, nicméně technický dozor 

činnostmi tráví 25 % pracovního času a naopak 89 % z celkového počtu činností je 

administrativně kontrolní činnost a tím tráví technický dozor 75 % pracovního času. 
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Abstrakt 

Predložený článok je zameraný na overenie možnosti zosilnenia lokálne podopretých dosiek 

proti pretlačeniu pomocou nadbetonávky a efektivitu tohto typu zosilnenia. Spôsob 

zosilnenia pomocou nadbetonávky bol overovaný v teoretickej rovine použitím súčasne 

platnej normy Eurokód 2 a ďalších noriem zohľadňujúcich účinok pootočenia a následne 

podložený nelineárnym modelom. Nelineárny analytický model bol vytvorený v programe 

Atena, a výsledky z tohto modelu boli porovnané s predošlými výpočtami podľa príslušných 

platných noriem. Článok obsahuje aj výsledky z doteraz realizovaných experimentov Huga 

Fernandesa. Dôležitým aspektom je úprava škáry medzi pôvodnou konštrukciu 

a nadbetonávkou, či už pomocou zdrsnenia povrchu alebo vložením tŕňov, ktoré zabezpečia 

minimálny pozdĺžny posun týchto dvoch vrstiev. Záverom článku je príprava na budúcu 

experimentálnu fázu, ktorá bude slúžiť na kalibráciu nelineárneho analytického modelu. 

 

Kľúčové slová: pretlačenie, lokálne podopreté dosky, zosilnenie, nadbetonávka. 

 

1 Úvod 

Rekonštrukcie existujúcich stavieb sú neodmysliteľnou súčasťou stavebníctva. Častým 

typom konštrukčného systému obytných ale aj administratívnych budov je nosný systém 

s lokálne podopretými stropnými doskami, ktorý ponúka univerzálnosť a otvorenosť 

priestorov. Veľkou výhodou je technológia zhotovenia, vďaka ktorej je možné použiť 

veľkoplošné debnenie konštrukcie a následne bezproblémové vystuženie stropnej dosky a 

možnosť použitia výstužných sietí. Nevýhodou lokálne podpretých stropných dosiek je 

zvýšený nárast šmykového namáhania v oblasti stĺpovej podpery a preto je potrebné 

posúdenie na pretlačenie okolo stĺpa. Pri rekonštrukciách často dochádza k zmene využitia 

stavby, ktoré je spojené so zmenou zaťaženia na stropných doskách a konštrukcie je potrebné 

zosilňovať. Existuje viacero spôsobov ako zosilniť lokálne podopretú stropnú dosku a 
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spôsob zosilnenia je potrebné zvážiť vzhľadom ku konkrétnej stavbe. Tento článok sa venuje 

overeniu možnosti zosilnenia lokálne podopretých stropných dosiek proti pretlačeniu 

pomocou nadbetonávky a porovnaním dvoch nezávislých nelineárnych analytických 

modelov na základe predchádzajúcej skúsenosti.  

2 Technológia nadbetonávky 

Zosilnenie pomocou nadbetonávky je zvýšenie hrúbky existujúcej dosky dobetónovaním 

vystuženej vrstvy betónu na hornú vrstvu dosky v oblasti podpery. Najväčšou výhodou tejto 

technológie je zvýšenie nielen šmykovej odolnosti, ale v prípade zhotovenia nadbetonávky 

v dostatočne veľkej nadpodperovej oblasti aj zvýšenie ohybovej odolnosti. Aby sa dosiahol 

požadovaný efekt, je potrebné pripraviť povrch pôvodnej dosky tak, aby správanie 

konštrukcie bolo takmer monolitické. Takmer dokonalé spojenie týchto dvoch vrstiev sa 

docieli úpravou povrchu pôvodnej dosky na požadovanú drsnosť. Pôvodná doska nesmie 

vykazovať známky nadmerného poškodenia (odlupujúce sa vrstvy) a betón musí byť 

dostatočnej kvality. Hlavnou statickou nevýhodou je krehkejšie porušenie dosky, nakoľko 

vykazuje menšie deformácie pri rovnakom zaťažení ako pred jej zosilnením. Okrem úpravy 

spoja medzi pôvodnou doskou a nadbetonávkou je potrebná inštalácia dostatočne tuhých 

spriahovacích prvkov. V súčasnosti je len málo výskumov zaoberajúcich sa zosilneniu 

lokálne podopretých stropných dosiek formou nadbetonávky. V praxi sa často stretávame 

s týmto typom zosilnenia pri mostoch, kde sa ošetruje horný povrch mostovky z dôvodu 

karbonatácie betónu a prenikaniu chloridov cez opotrebovanú kryciu vrstvu betónu. 

3 Predchádzajúci výskum 

Numerická analýza predstavená ďalej v článku nadväzuje na experimentálny výskum Huga 

Fernandesa [1], ktorý sa venoval zosilneniu stropnej dosky podopretej stĺpom s vystuženou 

nadbetonávkou. Takýto typ zosilnenia nie je možné overiť podľa výpočtových postupov na 

pretlačenie podľa Eurokódu 2 [2], nakoľko nezohľadňuje pootočenia v doske, 

spolupôsobenie pôvodnej dosky s nadbetonávkou a vplyv zostatkových napätí v konštrukcii 

v čase zosilňovania. Tieto vplyvy je možné zohľadniť na základe Teórie kritickej šmykovej 

trhliny (CSCT). 

 

3.1 Skúšobné vzorky 

Výskum Huga Fernandesa pozostával z 5 typov vzoriek [3] (obr. 1). Prvý variant bol 

pôvodná doska bez nadbetonávky vystužená φ16/100 (SUB), druhý variant bola referenčná 

vzorka s nadbetonávkou bez spriahovacích prvkov (REF), kde pozdĺžny posun bol 

zamedzený len povrchovou úpravou pôvodnej dosky, tretí variant so spriahnutím 

nadbetonávky pomocou zahnutých koncov hornej výstuže (ANC), štvrtý vzorka 

s nadbetonávkou so spriahovacími prvkami vo forme oceľovej výstuže zahnutej do tvaru L 

(STC) a posledný variant bol kombinácia ANC a STC (STANC). Hlavná výstuž v pôvodnej 

doske bola uvažovaná φ16/100 v oboch smeroch a v nadbetonávkach 2φ10/100 v oboch 

smeroch (Obr. 1). 
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Obr. 1 Priečny rez analyzovanou doskou [1][3]                                                                                       

Súčasne s experimentálnym overením bola vypracované aj nelineárna analýza v programe 

Atena 3D. Pre kalibráciu nelineárneho analytického modelu sa bude vychádzať z variantu 

REF. Výsledky Fernandesovho výskumu pre tento typ vzorky sú uvedené v Tab. 1. 

 

Tab. 1   Výsledky experimentálneho a numerického zlyhania dosky [1][3] 

Pôvodná doska 

SUB 

Variant REF 

Experiment 

 

Zvýšenie 

odolnosti voči 

pôvodnej doske 

Variant REF 

Numerický 

výpočet 

 

Zvýšenie 

odolnosti voči 

pôvodnej doske 

 

(kN) (kN) (kN) (%) (kN) (kN) (%) 

330,3 559,8 229,5 69 557,2 226,9 68,7 

4 Vlastný nelineárny model 

Nelineárny analytický model bol vytvorený v programe Atena 3D a slúži na porovnanie 

výsledkov rôznych modelovacích prístupov. Fernandes upravil model na základe 

diskretizácie na väčšie množstvo podoblastí a v jednotlivých podoblastiach bola vytvorená 

štvorcová a obdĺžniková výpočtová sieť. Model prezentovaný v tomto článku obsahuje 

menší počet podoblastí a cieľom je porovnať rozdielnosť získaných výsledkov.  

4.1 Opis analytického modelu 

Pôvodná doska je štvorcového pôdorysu rozmerov 2,5×2,5 m a hrúbky 0,15 m. Kocková 

pevnosť betónu pridelená tomuto makroelementu je 28,5 MPa. Rozmery stĺpa 

podopierajúceho pôvodnú dosku sú 0,2×0,2 m. Nadbetonávka bola uvažovaná pôdorysných 

rozmerov 1,7×1,7 m tak, aby zasahovala do vzdialenosti 4 násobku účinnej výšky od líca 

stĺpa a jej výška je 0,06 m. Kocková pevnosť betónu nadbetonávky bola  30,5 MPa. 

Maximálne zrno kameniva, ktoré obsahuje pôvodná doska a nadbetonávka je 16 mm. 

Pevnosti betónu v tlaku boli prevzaté z tlakových skúšok vzoriek, ktoré vyhodnotil 

Fernandes. Vo vzdialenosti predpokladaných nulových momentov boli namodelované 
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makroelementy štvorcového tvaru 0,15×0,15 m, ktoré simulujú podpery. Analytický model 

bol vytvorený ako 1/4 vzorky, kde rozmery pôvodnej dosky boli 1,15×1,15 m a rozmery 

nadbetonávky 0,85×0,85 m. Priemer a rozteč hlavnej nosnej výstuže pôvodnej dosky sa 

uvažoval ako φ16/100 a 2φ10/100 v nadbetonávke v oboch smeroch. Krytie výstuže hlavnej 

nosnej výstuže v pôvodnej dosky je 30 mm, krytie výstuže v nadbetonávke 20 mm. Na Obr. 

2 je možné vidieť geometriu skúmaného elementu. 

 

 
 

Obr. 2 Geometria skúmaného elementu 

4.2 Parametre zohľadňujúce nadbetonávku 

Nadbetonávka a pôvodná doska nie sú dokonalo spojené a rozhranie medzi týmito dvoma 

makroelementmi bolo potrebné zadefinovať. Výpočet parametrov na základe CSCT uvádza 

Fernandes vo svojom výskume [1]. Konkrétne parametre definujúce rozhranie sú uvedené v 

Tab. 2 a tieto parametre boli do modelu zadávané ako 3D rozhranie, ktoré bolo pridelené 

ploche kontaktu nadbetonávky s pôvodnou doskou. Pre kontakt pôvodnej dosky a oceľových 

platní a kontakt pôvodnej dosky a stĺpa bolo rozhranie definované ako dokonalé spojenie. 

Tab. 2   Použité parametre definujúce rozhranie [3] 

Tuhosť 

 

Tangenciálna 

tuhosť 

 

Pevnosť 

betónu v 

ťahu 

Kohézia 

 

Trenie 

 

Knn (x104 kN/m3) Ktt (x104 kN/m3) ft,i (MPa) C (MPa) μ (-) 

2,52 2,52 0,85 2,44 1,43 

4.3 Výpočtová sieť 

Veľkosť siete a jej vhodný výber vo veľkej miere ovplyvňuje dosiahnuté výsledky. Model 

je vytvorený z dvoch hlavných makroelementov a to pôvodná doska a nadbetonávka. 

V pôvodnej doske aj v nadbetonávke bola zvolená sieť štvorcového charakteru s rozmerom 

30×30 mm. Pri voľbe vhodného rozmeru výpočtovej siete sa prihliadalo na predošlý výskum 
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Kadleca a Červenku z roku 2015 [4], ktorý priniesol poznatok, že potrebný počet elementov 

na výšku prvku je minimálne 4, vhodné 5, aby sa zabezpečili spoľahlivé výsledky na 

nelineárnom modeli. V tomto prípade bolo zvolených 5 elementov po 30 mm, a 

v nadbetonávke sa zvolili 2 elementy po 30 mm. Ďalším kritériom pre výber rozmeru 

výpočtovej siete bol spoločný násobok rozmerov po výške tak, aby sa elementy siete 

nadbetonávky a pôvodnej dosky nachádzali v jednej línií po výške prvku. Na Obr. 3 je 

možné porovnať tieto 2 rôzne výpočtové postupy vzhľadom na počet makroelementov.

 
Obr. 3 Výpočtový model, vľavo Fernandes, vpravo porovnávaný model 

4.4 Výsledky nelineárnej analýzy 

Porovnanie výsledkov nelineárnej analýzy s Fernandesovým modelom je možné vidieť 

v Tab 3. Z výsledkov je zrejmé, že oba použité nelineárne modely rovnako dobre vystihujú 

tuhosť dosky, keďže maximálna deformácia bola takmer rovnaká. Rozdiel je však 

v dosiahnutej odolnosti. Nelineárny model so zjednodušenými dvoma makroelementami 

nadhocuje výsledky o takmer 13%. 

 

 

Tab. 3 Výsledky nelineárnej analýzy 

 

Sila pri 

zlyhaní 

V [kN] 

Maximálna 

deformácia 

ε [mm] 

Porovnávaný 

model 
629 6,1 

Fernandesov 

model 
560 6,3 

Obr. 4 Závislosť deformácii od sily   

5 Šmyková odolnosť proti pretlačeniu podľa návrhových postupov 

Výsledky z nelineárneho analytického modelu boli porovnané aj na základe Eurokódu 2, 

novej generácie pripravovaného EC2 a na základe návrhového prístupu Model Code 2010. 

Podľa EC2 sa odolnosť poti pretlačeniu bez šmykovej výstuže vypočíta podľa vzťahu (1). 
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l
∙f

ck
]
1/3

∙u1∙d (1) 

VRd,c=
0.6

γ
V

∙kpb∙ [100∙ρ
l
∙f

ck
∙
ddg

d
]

1/3

∙b0∙d (2) 

VRd,c=𝑘ψ ∙
√fck

𝛾𝐶
∙b0∙d𝑣 (3) 

 

Kontrolný obvod sa podľa EC2 uvažuje vo vzdialenosti 2d od líca stĺpa. Účinná výška sa 

v tomto prípade uvažovala ako geometrický priemer účinných výšok výstuže nadbetonávky 

a pôvodnej doske vzhľadom ku stupňu vystuženia jednotlivých prvkov. Nová generácia EC2 

uvažuje kontrolný obvod vo vzdialenosti 0,5d od líca stĺpa a do celkovej šmykovej odolnosti 

sa zaviedol gradient zvyšujúci hodnotu pretlačenia kpb šmyková odolnosť sa vypočíta sa 

podľa (2). EC2 ani nová pripravovaná generácia EC2 nezohľadňujú vo výpočte pootočenia 

dosky. Model Code 2010 [5] dokáže zohľadniť pootočenia v doske na základe koeficientu 

pootočenia 𝑘ψ a šmyková odolnosť proti pretlačeniu sa vypočíta podľa vzťahu (3). Výsledky 

na základe týchto výpočtových postupov udáva Tab. 4. 

Tab. 4 Výsledky z numerických výpočtov na základe noriem 

EC2 nEC2 MC2010 
Nelineárna analýza 

(porovnávaný model) 

Nelineárna 

analýza 

(Fernandes) 

Experiment 

(Fernandes) 

(kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) 

571 537 584 629 557,2 559,8 

6 Budúca experimentálna fáza 

Na základe porovnania dvoch rôznych prístupov k modelovaniu fragmentu stropnej dosky a 

jej zosilnenia je možné zvoliť presnejší variant a využiť ho pri návrhu vlastného 

experimentálního programu. Ten sa bude venovať zosilneniu lokálne podopretej stropnej 

dosky formou nadbetonávky s rôznymi typmi spriahnutia. Fragment stropnej dosky bude 

pôdorysných rozmerov 2,5×2,5 m a predpokladaná je pevnosť betónu v tlaku 30 MPa a 

vystuženie φ16/100. Rôzne varianty budú predstavovať rôzne rozmery nadbetonávky a 

spôsoby spriahnutia. 

7 Záver 

Výsledky na základe nelineárnej analýzy ukazujú, že pri použití jednoduchého modelu 

z dvoch makroelementov a definovaním parametrov jedného rozhrania je šmyková odolnosť 

proti pretlačeniu vyššia ako skutočná odolnosť a to v tomto prípade o približne 13 % na 

strane nebezpečnej. Pri zosilnení pomocou nadbetonávky bude veľkosť a typ elementu 

kľúčovým faktorom, nakoľko je potrebné pre účinné zvýšenie šmykovej odolnosti navrhnúť 

spriahovacie prvky a tie výrazne ovplyvnia členenie výpočtovej siete a následne aj výsledky. 

Pri porovnaní výsledkov získaných na základe jednotlivých výpočtových postupov je možné 

pozorovať že nová generácia EC2 a súčasne platná EC2 pripúšťajú konzervatívnejší návrh 

ako Model Code 2010, ktorý zohľadňuje aj pootočenia v doske. 
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Abstrakt 

Příměsi do betonu jsou s úspěšností používány v cementových kompozitech (zejména v 

betonu) již řadu let. V poslední době ovšem jejich důležitost a užitnost roste zejména s 

ohledem na snižování slínkového faktoru při výrobě betonů. Při uplatňování aktivních 

příměsí do betonu, jako částečné náhrady cementu, jsou při návrhu složení betonů a výpočtu 

vodního součinitele používány koncepce k-hodnoty. Jedná se však v podstatě o stanovení 

množství celkově započitatelného pojiva, tj. daného cementu a části použité aktivní příměsi 

pro výpočet vodního součinitele. Tato koncepce ovšem neřeší aktivitu dané příměsi a 

stanovení ekvivalentní náhrady cementu příměsí s danou hydraulickou aktivitou. Koncepce 

k-hodnoty jsou definovány v českých normách nedostatečně. V současnosti velikost k-

hodnoty popisuje pouze dopad přídavku aktivní příměsi na hodnotu vodního součinitele, ale 

nezohledňuje už závislost mezi aktivitou dané příměsi a potenciálem náhrady daného typu 

cementu.  

Klíčová slova: -hodnota, index účinnosti, příměs typu II, matematické modely, koncepce 

ekvivalentních vlastností betonu. 

 

1 Úvod 

Aktivní příměsi do betonu jsou efektivně používány do betonu již řadu let a již od počátku 

jejich použití jsou hledány cesty, jak vhodně jejich množství vztáhnout jako náhradu 

cementu. Uvažuje se pouze o stanovení množství celkově započitatelného pojiva, tj. daného 

cementu a části použité aktivní příměsi pro výpočet vodního součinitele, tedy parametrů, 

které jsou normou požadovány. Například pro popílek uvažují normy ČSN EN 206+A2 a 

ČSN P 732404 k-hodnotu 0,4 s tím, že maximální povolené započitatelné množství popílku 

je 33 % z množství cementu typu CEM I. Není zde ovšem uvažována přesná hodnota indexu 

účinnosti daného popílku, ani třída vlivu prostředí, kterému bude beton vystaven. Hledání 

vztahu, který by popsal účinnost aktivních příměsí se v minulosti zabývalo několik studií, 

ze kterých vzešly koncepce stanovení k-hodnoty. Koncepci ekvivalentních vlastností 
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betonu, která umožňuje upřesnění požadavků pro minimální obsah cementu a maximální 

vodní součinitel, pro kombinaci jedné nebo více aktivních příměsí a jednoho, nebo více 

cementů, u kterých jsou zdroje výroby a jejich charakteristiky jasně definovány a 

dokumentovány, používají tzv. NIZOZEMSKÁ METODA a BELGICKÁ METODA. [1], 

[2], [3], [4], [5], Tyto metody jsou založeny na zkoušení referenčního betonu (pouze s 

cementem) a betonu testovaného (s cementem a příměsí). Další variantou je koncepce 

ekvivalentních kombinací. Zde je umožněno započítání kombinace cementu podle EN 197-

1 a aktivní příměsi do maximálního vodního součinitele a minimálního množství cementu, 

které jsou požadovány pro betony pro jednotlivé expoziční třídy. Z této koncepce vychází 

tři metody, které byly vyvinuty nezávisle na sobě a značně se liší v požadavcích na zkoušené 

kombinace cementu a příměsi. Jedná se o metody BRITSKOU, IRSKOU a 

PORTUGALSKOU. Podle české normy ČSN P 73 2404 se koncepce ekvivalentních 

kombinací v České republice nepoužívá. [6] Žádná z výše popsaných metod ovšem 

neuvažuje přesné vlastnosti vstupních surovin, spokojí se s aktivitou dané příměsi (indexem 

účinnosti) a počítá pouze s výslednými vlastnostmi betonu. Matematické modely, beroucí v 

úvahu mechanické vlastnosti vstupních surovin, v současnosti chybí, stejně jako modely 

zaměřené na vlastnosti čerstvého betonu - zejména jeho reologii. 

2 Index účinnosti 

Index účinnosti je definovaný jako poměr pevnosti v tlaku vzorku s aktivní příměsí ku 

pevnosti v tlaku vzorku bez příměsi, uvedený v procentech. Podle ČSN EN 196-1 Metody 

zkoušení cementu: Část 1: Stanovení pevnosti se index účinnosti stanovuje na cementových 

maltách vyrobených ze 450 g cementu, 1350 g normalizovaného písku a 225 g destilované 

vody. Vyrobené tělesa následující den odformují a uloží se na dobu 27 dní do vody. Pro 

stanovení indexu účinnosti se vyrábějí dvě sady vzorků. Jedna standartní receptura pouze 

s cementem a druhá, ve které se část cementu nahradí aktivní příměsí. Po době zrání je na 

obou vzorcích zkoušena pevnost v tlaku. Podle ASTM C311/C311M - 18 Standard Test 

Methods for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans for Use in Portland-Cement 

Concrete (Standartní zkušební metody pro odběr vzorků a testování popílku nebo přírodních 

pucolánů pro použití v betonu) se vzorky vyrábí z 500 g cementu, 1375 standardizovaného 

písku a 242 g destilované vody. Podle ASTM C311/311M se vzorky ukládají při vyšší 

teplotě [7], [8], [12]. 

 

Index účinnosti nepřímo posuzuje pucolánovou aktivitu porovnáním pevností v tlaku. Mezi 

další možnosti nepřímého posouzení pucolánové aktivity lze porovnávat například uvolněné 

hydratačního tepla, nebo elektrickou vodivost. Další metody posouzení pucolanity jsou 

přímé. Mezi tyto metody patří například pozorování přítomnosti Ca(OH)2, které se 

v průběhu pucolánové reakce snižuje. Množství Ca(OH)2 se stanovuje pomocí analytických 

metod jako je rentgenová difrakční analýza, termogravimetrická analýza, nebo chemická 

analýza. Mezi nejběžnější přímé metody patří Frattiniho test. Frattiniho test používá 

chemickou analýzu pro zjištění koncentrace rozpuštěných Ca2+ a OH- iontů v roztoku 

cementu CEM I a testovaného pucolánu. Další metoda je metoda nasyceného vápna. Tato 

metoda je zjednodušenou verzí Frattiniho testu. Při této metodě je pucolán míchán 
s nasyceným vápnem namísto cementu. Množství vápna spotřebovaného na pucolánovou 

reakci se stanovuje měřením zbytkového rozpuštěného vápníku. Jednou z nově 

prezentovaných metod stanovení pucolanity je metoda R3 (rapid, relevant, reliable, rychlé, 
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relevantní a spolehlivé). Tato metoda používá laboratorní chemikálie jako portlandit, K2SO4, 

KOH a CaCO3 na aktivaci pucolánu pomocí vytvoření zásaditého prostředí podobnému 

prostředí vytvořenému portlandským cementem. Díky použití této metody lze pucolánovou 

aktivitu snadno kvantifikovat měřením hydratačního tepla, množství vázané vody, množství 

spotřebovaného portlanditu, nebo i pevnosti v tlaku [9], [10], [11]. 

3 Koncepce ekvivalentních vlastností betonu 

Koncepce ekvivalentních vlastností betonu umožňuje upřesnění požadavků pro minimální 

obsah cementu a maximální vodní součinitel, pro kombinaci jedné nebo více aktivních 

příměsí a jednoho, nebo více cementů, u kterých jsou zdroje výroby a jejich charakteristiky 

jasně definovány a dokumentovány. Koncepci je možné používat pouze s cementy podle 

ČSN EN 197-1 ed. 2. Dále musí být prokázáno, že beton mám ekvivalentní vlastností 

s referenčním betonem. Ekvivalentní vlastností se prokazují s ohledem na jeho chování při 

působení vnějšího prostředí a na jeho trvanlivosti. Podle ČSN EN 73 2404 Beton – 

Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace se však koncepce 

ekvivalentních vlastností betonu v České republice nepoužívá. V literatuře se uvádí dva 

postupy stanovení koncepce ekvivalentních vlastností betonu. Tato koncepce se používá 

v Belgii podle NBN B15-100 Concrete - Methodology for the assessment and the validation 

of the fitness for use of cements or additions for concrete (Beton – Metodika pro posuzování 

a ověřování vhodnosti použití cementů nebo přísad do betonu) a v Nizozemsku podle CUR-

Recommandation 48 (CUR doporučení 48) [4], [1], [2], [3]. 

3.1 Nizozemská metoda 

Podle Nizozemské metody se koncepce ekvivalentních vlastností používá zejména 

k posouzení trvanlivosti. Aby beton dosahoval ekvivalentních vlastností musí dosahovat 

stejné trvanlivosti pro danou třídu expozice jako beton referenční. Mezi posuzované 

vlastnosti patří [1] - Odolnost proti karbonataci, odolnost proti vnikání chloridů, odolnost 

proti chemickým rozmrazovacím látkám, odolnost proti mořské vodě, odolnost proti 

sulfataci. 

 

Dále mezi posuzované vlastnosti patří pevnost v tlaku po 7 a 28 dnech. Další mechanické 

vlastnosti jako pevnost v tahu ohybem, pevnost v tahu, modul pružnosti, smrštění a tvorba 

trhlin nemusejí být součástí posouzení porovnávaného betonu [1]. 

 

Referenční beton by měl splňovat požadavky NEN 8005 (Nizozemský doplněk k EN 

206+A2) pro použité třídy prostředí, dále musí být vyroben s cementem vhodným pro 

použití pro danou třídu prostředí. Pro posouzení různých expozičních tříd mohou být použity 

různé referenční cementy. [1]. 

 

Srovnávaný beton by měl obsahovat alespoň 20 % portlandského slínku, pokud se jedná o 

kombinaci s jemně mletou, granulovanou, vysokopecní struskou a minimálně 25 % slínku 

pro jiné kombinace. Maximální množství vápence jako příměsi je 35 % (množství slínku a 

vápence se počítá podle EN 197–1ed.2). Minimální množství pojiva musí být stejné, nebo 

větší pro danou třídu prostředí jako je uvedené v NEN 8005, a vodní součinitel musí být 
nižší, nebo stejný jako maximální vodní součinitel uvedený v NEN 8005 [1]. 
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3.2 Belgická metoda 

Belgická metoda je stejně jako Nizozemská založena na zkoušení referenčního betonu 

(pouze s cementem) a betonu testovaného (s cementem a příměsí). V Belgii se koncepce 

ekvivalentních vlastností používá pro atestaci vhodnosti kombinace cementu a aktivní 

příměsi, kombinace různých cementů, nenormalizovaných cementů atd. Aby bylo možné 

stanovit ekvivalentní vlastnosti, musí mít všechny použité materiály CE štítek.  

 

V rámci postupu hodnocení vhodnosti lze hodnotit několik kritérií: 

 Pevnost v tlaku (Nepovinná část), 

 Trvanlivost (povinná část) – posouzení pro jednotlivou recepturu (1. úroveň), nebo 

posouzení pro danou expoziční třídu (2. úroveň), 

 Vlastnosti spojené s ukládáním čerstvého betonu (zpracovatelnost, doba tuhnutí a 

tvrdnutí, objemová hmotnost množství vzduchu, vývoj pevností)  

 

Pro úroveň 1 je zkoušen pouze jeden beton pro danou expoziční třídu. V případě úrovně 2. 

mohou být zkušeny všechny expoziční třídy uvedené v EN 206+A2. 

V NBN B15-100 jsou uvedené požadavky na referenční beton a maltu pro obě úrovně 

stanovování vhodnosti betonu. (například použité kamenivo, použití plastifikačních přísad 

atd.). Dále jsou v této normě uvedené vhodné a nevhodné podmínky zrání zkoušených 

vzorků. Nakonec jsou zde uvedené jednotlivé postupy zkoušek trvanlivosti, nebo normy 

podle, kterých se trvanlivost zkouší. Mezi zkoušené parametry patří například: 

 

 Odolnost proti karbonataci, 

 Odolnost proti mrazu, 

 Průnik chloridů, 

 Odolnost proti síranům 

Hodnocení ekvivalentních vlastností podle NBN B15-100 je velmi podobné jako hodnocení 

ekvivalentních vlastností betonu Nizozemskou metodou. Hodnocení ekvivalentních 

vlastností je založeno na rozdílu trvanlivosti jednotlivých betonů, které nesmí mít vyšší 

rozdíl, než je požadováno. 

4 Koncepce ekvivalentních kombinací 

Koncepce ekvivalentních kombinací umožňuje započítání kombinace cementu podle EN 

197-1 ed. 2 a aktivní příměsi započítání do maximálního vodního součinitele a minimálního 

množství cementu, které jsou požadovány pro betony pro jednotlivé expoziční třídy. 

V Evropě se používají tři metody: Britská, Irská a Portugalská. Všechny tyto metody byly 

vyvinuty nezávisle na sobě a značně se liší v požadavcích na zkoušené kombinace cementu 

a příměsi. Podle české normy ČSN 73 2404 se koncepce ekvivalentních kombinací v České 

republice nepoužívá [1], [2]. 
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5 Koncepce k-hodnoty 

Koncepce k-hodnoty je předepsaný postup. Je založena na porovnání trvanlivosti, nebo 

pevností v tlaku betonu s referenčním cementem a betonu, ve kterém je část cementu 

nahrazena aktivní příměsí. Koncepce k-hodnoty povoluje použití aktivních příměsí pokud 

[1]: 

 Vodní součinitel voda/cement se nahradí voda/(cement+k×příměs), 

 Množství cement+k×příměs je větší než minimální množství cementu pro danou 

expoziční třídu [1]: 

 

Po nahrazení části cementu aktivní příměsí jsou za limitní hodnoty považovány ty hodnoty, 

které odpovídají původnímu cementu, bez použití aktivní příměsi [1]. 

 

Vliv aktivních příměsí na vlastnosti betonu závisí na charakteru jednotlivých materiálů, stáří 

betonu, vnějších podmínkách atd. Abychom vzali v úvahu všechny tyto vlivy už při návrhu 

betonu, koncepce k-hodnoty používá vztah mezi vodním součinitelem a pevností v tlaku. 

Pokud je splněna podmínka stejné pevnosti v tlaku tak platí následující vztah [1]: 

 

𝑤0 =
𝑣

𝑐+𝑘∙𝑝
           (1) 

 

Kde: 

w0… vodní součinitel betonu bez příměsi 

v… obsah vody použité pro beton s příměsí [kg/m3] 

c … obsah cementu pro beton s příměsí [kg/m3] 

p… obsah příměsi [kg/m3] 

 

Obr. 1 Princip koncepce k-hodnoty [1]. 

Pokud jsou parametry stanovené na stejnou pevnost v tlaku, tak lze k-hodnotu vyjádřit 

pomocí následujícího vzorce [1]. 

 

𝑘 =

𝑣

𝑤0
−𝑐

𝑝
           (2) 
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Při navrhování betonu za použití k-hodnoty tato hodnota k určuje maximální hodnoty, které 

by měly být použity pro vodní součinitel (v/(c+k×p)) betonu, který se dále porovnává 

s maximálním vodním součinitelem pro danou expoziční třídu. Pokud hodnotíme výsledky 

z více výsledků zkoušek betonů, mohou nám díky různým vnějším vlivům (vlastnosti 

příměsi, množství příměsi typ cementu, stáří, vodní součinitel atd.) vyjít různé k-hodnoty 

[1]. 

6 Experimentální část 

Cílem experimentu popsaném v tomto příspěvku bylo posouzení vlastností cementových 

malt a následně betonů, při jejichž výrobě bylo použito různého množství elektrárenského 

popílku jako náhrady portlandského cementu CEM I 42,5 R. Na základě dosažených 

výsledků byly následně stanoveny indexy účinnosti pro jednotlivé náhrady cementu 

popílkem, dále byl také sledován vliv cementových malt na aktivitu použitého množství 

příměsi jako náhrady cementu v souborech betonů. Z takto získaných výsledků byly 

následně vytvořeny matematické funkce popisující pevnost v tlaku v závislosti na čase a 

množství použité příměsi. V rámci experimentu byly namíchány cementové malty, kde 

místo běžné náhrady cementu popílkem bylo použito 10, 30, 50 a 70% náhrady cementu 

popílkem. Tyto náhrady byly testovány ve stáří zkušebních vzorků 7, 28, 56 a 90 dní od 

jejich výroby. Na základě těchto vlastností byly stanoveny indexy účinnosti pro jednotlivé 

náhrady elektrárenským popílkem a na jejich základě byla stanovena funkce pevnosti pro 

jednotlivá stáří a množství příměsi. Tyto parametry byly následně ve stejném rozsahu 

ověřeny také na souboru receptur betonů, kdy byla opět určena funkce pro pevnosti a na 

jejím základě byl vybrán vzorec závislosti pevnosti betonu v tlaku na vodním součiniteli, 

pomocí kterého byly stanoveny koncepce k-hodnoty pro jednotlivé náhrady cementu 

příměsí. 

6.1 Výsledky zkoušek 

V následujících tabulkách a grafech jsou popsány a výsledky dosažených zkoušek pro určení 

indexů účinnosti a následně k-hodnoty pro použitý soubor receptur betonů. 

 

 

Obr. 2 Indexy účinnosti pro elektrárenský popílek 
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Na základě dosažených výsledků pevností v tlaku byly pomocí regresní analýzy stanoveny 

empirické závislosti pevnosti v tlaku, stáří a množství příměsi. V tomto případě byly tyto 

závislosti vytvořeny pomocí software Matlab a jeho funkce Curve Fitting. Pro stanovení této 

závislosti byl sestaven předpis funkce pevnosti v tlaku závislý na stáří vzorků a množství 

příměsi [14]: 

 

𝑓𝑐 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑝 + 𝑐 ∙ 𝑝2 + 𝑑 ∙ ln(𝜏) + 𝑒 ∙ 𝑝 ∙ 𝜏 + 𝑓 ∙ 𝑝2 ∙ 𝜏 + 𝑔 ∙ 𝑝 ∙ 𝜏2   (3) 

 

Kde je: 

fc… pevnost v tlaku [MPa] 

a, b, c, d, e, f, g… empiricky stanovené koeficienty [-] 

p… množství příměsi [-] 

τ = stáří zatvrdlé malty [dny] 

V našem případě je množství příměsi upraveno podle následujícího vzorce: 

 

𝑝 =
𝑚𝑝

𝑚𝑐+𝑚𝑝
           (4) 

 

Kde je: 

p… množství příměsi [-] 

mp… množství příměsi ve zkoušené maltě [g] 

mc… množství cementu ve zkoušené maltě [g] 

 

Tato funkce nám umožní po dosazení neznámých hodnot např. požadované pevnosti a stáří, 

dopočítat třetí neznámou v tomto případě množství příměsi potřebné pro kombinaci cementu 

CEM I 42,5 R a dané příměsi, které bude mít daném stáří požadovanou pevnost v tlaku. 

Následující graf zobrazuje grafické znázornění této funkce. Ve spodní části můžeme vidět 

půdorys grafu funkce. V obou grafech černé tečky představují skutečně naměřené hodnoty. 

 

 

Obr. 3 Grafické znázornění funkce pevnosti pro použitý elektrárenský popílek 

28. BD (2022) POSTEROVÁ SEKCE

ISBN 978-80-907611-6-2 211



 

 

 

Obr. 4 Grafické znázornění výsledků zkoušek vlastností betonů 

Pro stanovení k-hodnoty byl použit vzorec závislosti pevnosti v tlaku na vodním součiniteli: 

 

𝑓𝑐 = 𝐾 ∙ (
1

𝑣/𝑐
− 𝑎)          (5) 

 

Kde: 

fc… pevnost v tlaku referenčního betonu [MPa] 

K… koeficient závislý na referenčním cementu [MPa] 

c… množství cementu v referenčním betonu [kg/m3] 

v… množství vody v referenčním betonu [kg/m3] 

a… koeficient závislý na stáří a ošetřování betonu [-] 

 

Pro stanovení k-hodnoty bylo nejprve nutné stanovit koeficient K a a. Na základě získaných 

zkušeností byl zvolen koeficient a pro stáří 28 dní roven 0,5. Díky této hodnotě lze vypočítat 

koeficient K, který je pro všechny hodnoty stáří stejný. Po stanovení koeficientu K lze 

následně dopočítat zbylé hodnoty a pro stáří 7, 56 a 90 dní. 

 

Tab. 1 K-hodnota pro použitý elektrárenský popílek 

Náhrada cementu 

[%] 

Stáří [Dny] 

7 28 56 90 

10 0,5 0,6 0,7 0,9 

30 0,4 0,5 0,7 0,8 

50 0,4 0,5 0,6 0,6 

70 0,4 0,4 0,4 0,5 

7 Závěr 

V článku byly popsány možnosti určení koncepce k-hodnoty pro aktivní příměsi, respektive 

pro elektrárenský popílek. Pomocí určení indexu účinnosti a použití koncepcí ekvivalentních 

vlastností a kombinací. Určení parametrů cementových malt a následně betonů umožňuje 
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poměrně přesně definovat funkci pevnosti v tlaku v závislosti na stáří a množství použité 

příměsi. Z takto získaných hodnot lze následně podle známého vztahu určit k-hodnotu pro 

danou příměs. Výsledky popsané v tomto příspěvku potvrdily funkčnost tohoto návrhového 

mechanismu na malém celeném souboru zkušebních malt a betonů. V další etapě studia této 

problematiky bude ověřeno stanovení k-hodnoty pro aktivních příměsích na rozsáhlém 

souboru zkušebních vzorků. Tyto aktivity povedou mimo jiné ke zpřesnění rovnice funkce 

pevnost v tlaku. 

8 Poděkování 

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení programu MPO TRIO FV40343 „systémy 

zpevněných ploch a komunikací na bázi silikátů pro ekologické hospodaření se srážkovou 

vodou“. 
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Abstrakt 

Príspevok sa venuje teoretickej a experimentálnej analýze štíhlych betónových dosiek 

vystužených GFRP výstužou. Dosky boli zhotovené tak, aby mohli slúžiť ako  debnenie pre 

zhotovovanie mostoviek. Celkovo bolo odskúšaných 6 dosiek s rozmermi 1,360 x 0,50 x 

0,040 m. Všetky dosky boli odskúšané 4-bodovou zaťažovacou skúškou s pôsobením síl 

v tretinách teoretického rozpätia. Pre účely porovnania experimentálne nameraných 

výsledkov a numerickej analýzy bol požitý softvér pre nelineárne výpočty betónových 

konštrukcií. Návrhové analytické vzťahy v súlade s Eurokódom EN 1992 druhej generácie 

pre výpočet priehybu ako aj ohybovej odolnosti vykazujú dobrú zhodu s experimentálne 

získanými meraniami. 

Kľúčové slová: betón, GFRP výstuž, experimentálne overovanie, nelineárna analýza, 

ohybová odolnosť 

 

1 Úvod 

Polyméry vystužené vláknami GFRP (Glass fiber reinforced polymer) sa v posledných 

rokoch uplatňujú v stavebnej praxi, kde dopĺňajú alebo úplne nahrádzajú oceľovú betonársku 

výstuž v betónových konštrukciách. Medzi najdôležitejšie výhody GFRP výstuže proti 

oceľovej výstuži je tá, že predlžuje životnosť konštrukcií v agresívnych prostrediach 

vzhľadom na koróziu betonárskej výstuže. Vzhľadom k tejto skutočnosti, je možné zmenšiť 

hrúbku betónovej krycej vrstvy. Táto výhoda môže viesť k optimalizácií hrúbky 

a v konečnom dôsledku ku zmenšeniu hmotnosti prvkov vystužených GFRP výstužou. 

Aktuálne platné normové predpisy v Európe nepredpisujú návrh konštrukcií, kde únosnosť 

prierezu je zabezpečená len GFRP výstužou. V niektorých členských štátoch EÚ sú vydané 

smernice a technické osvedčenia k použitiu GRFP výstuže v nosných betónových prvkoch. 

Navrhovanie GFRP pre nosné prvky v súlade s európskymi normami je možné na základe 
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experimentálneho vyhodnotenia skúšok podľa kapitoly 5 a prílohy D normy EN 1990. 

Eurokódy druhej generácie otvárajú možnosť použiť tento typ výstuže pre nosné prvky. 

V experimentálnej časti sú overené princípy pre výpočet odolnosti štíhlych betónových 

dosiek. 

1.1 Tvar a geometria betónových dosiek vystužených GFRP výstužou 

Pre návrh betónovej dosky slúžiacej ako debnenie mostoviek bol jedným z cieľov navrhnúť 

hmotnosť prvku, aby bolo možné s doskou manipulovať bez techniky. Z ekonomického 

hľadiska bolo nutné dbať na primeranú spotrebu GFRP výstuže. Po zohľadnení všetkých 

aspektov sa navrhla doska s rozmermi 1,360 x 0,50 x 0,040 m. Teoretické rozpätie dosky 

bolo uvažované 1,300 m. V pozdĺžnom smere bola doska vystužená GFRP výstužou 

4ϕ10/125mm a v priečnom smere 6ϕ6/250mm. Krytie pozdĺžnej GFRP výstuže pri spodnom 

povrchu bolo 10 mm. 

 

Obr. 1 Geometria dosky 

 

 

Obr. 2 Pozícia a použitie dosiek debnenia na hlavných nosníkoch mostnej konštrukcie 
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2 Uvažované zaťaženie 

Predpokladalo sa, že dosky debnenia budú zaťažené hmotnosťou čerstvého betónu s hrúbkou 

250 mm, čo predstavuje tiaž 6,5 kN/m2. Dosky by mohli byť ďalej zaťažené pracovníkom, 

čo predstavuje zaťaženie 1 kN. Uvedené zaťaženia, ktorým by mali byť prvky vystavené 

majú výlučne krátkodobý charakter. Zaťaženie hromadením betónu a zvýšenie hladiny 

zaťaženia vplyvom rybníkového efektu neboli brané do úvahy. 

3 Materiálové charakteristiky 

3.1 Materiálové charakteristiky pre betón v čase skúšania dosiek 

Pri výrobe dosiek boli zhotovené skúšobné telesá 6x hranol 100x100x400 mm, 6x kocka 

150x150x150 mm a 6x valec priemeru 150 mm, výšky 300 mm. Zloženie betónu vychádzalo 

z požiadaviek na maximálny rozmer kameniva 8 mm. Na základe požiadavky dodať betón 

pevnostnej triedy C35/45 stanovil výrobca betónu nasledovnú receptúru: 

• Kamenivo frakcie 0 – 4 mm    970 kg/m3 

• Kamenivo frakcie 4 – 8 mm    806 kg/m3 

• Cement       400 kg/m3 

• Plastifikačná prísada Muraplast 842.1   3,1 kg/m3 

• Voda       175 l/m3 

Tab. 1 Hodnoty pevností skúšobných telies počas experimentu 

Skúšky betónu  

 
Kocková pevnosť 

[MPa] 

Valcová pevnosť 

[MPa] 

Modul pružnosti 

[GPa] 

Medián 67.33 MPa 54.12 MPa 37.25 

 

3.2 Materiálové charakteristiky výstuže 

Pre overenie pevnostných charakteristík výstuže uvádzaných výrobcom boli vykonané 

skúšky na celkovo 6 vzorkách. 

Tab. 2 Ťahová pevnosť GFRP výstuže 

Fyzikálne vlastnosti výstuže 

 
Sila pri porušení 

[kN] 

Priemer výstuže 

[mm] 

Pevnosť pri porušení 

[MPa] 

Modul pružnosti 

[GPa] 

Medián 66.9 kN 9.04 mm 1042.37 MPa 46.19  

4 Experimentálne overovanie 

Betónové dosky boli skúšané 4-bodovou zaťažovacou skúškou s pôsobením síl v tretinách 

teoretického rozpätia. Pri zaťažovaní boli zaznamenávané údaje o sile, priehybe 

a o pomernom pretvorení horného povrchu betónu. Zaťažovanie prebiehalo vo viacerých 
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stupňoch a bolo riadené prírastkami napätí. Hlavné hladiny zaťaženia boli na úrovni 

charakteristickej kombinácii zaťažení a návrhovej kombinácie zaťažení na úrovni MSÚ. 

Každá doska sa celkovo skúšala dvakrát. V prvom kroku sa vzorky zaťažovali po úroveň 

návrhovej kombinácii zaťaženia (MSÚ), po ktorom  nasledovalo odľahčenie na nulovú 

hladinu sily a následne sa vzorky zaťažovali až do porušenia. 

Obr. 3 Horný povrch betónu skúšanej 

dosky 

Obr. 4 Uloženie dosky do lisu 

Obr. 5 Priehyb od účinkov návrhovej 

kombinácie zaťažení (MSÚ) 

Obr. 6 Priehyb dosky tesne pred 

zlyhaním 
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Obr. 7 Zaťažovacia zostava 

5 Experimentálna analýza 

Nasledujúce grafy zobrazujú záznam zaťažovacích testov, pričom graf vyjadruje závislosť 

celkovej vnášanej sily z lisu a priehybu skúšaných dosiek. Priehyb bol meraný v strede 

rozpätia dosiek. Celkovo bolo odskúšaných 6 betónových dosiek s GFRP výstužou pre účely 

experimentálneho overovania. 

  

Obr. 8 Graf závislosti sily a priehybov dosiek  
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Obr. 9 Graf závislosti ohybového momentu a priehybov dosiek  

6 Analytické modelovanie – nelineárna analýza 

Pre účely porovnania experimentálne nameraných výsledkov a numerickej analýzy bol 

použitý softvér pre nelineárne výpočty betónových konštrukcií. Výpočtový model bol 

zostavený v programe ATENA 3D.  Program je založený na deformačnej metóde konečných 

prvkov. Jeho hlavnou charakteristikou je použitie nelineárnych modelov materiálov, čo 

umožňuje analyzovať správanie stavebných prvkov v kritických podmienkach, kde 

dochádza k ich zlyhaniu. Analýza v danom softvéri umožňuje sledovať rozvoj trhlín, drvenie 

betónu ako aj tečenie výstuže. Pre zníženie nároku na výpočtový čas bol využitý princíp 

symetrie dosky. Na základe symetrie dosky bola vymodelovaná ¼ celkového objemu dosky. 

Okrajové podmienky boli zvolené tak, aby zodpovedali reálnemu namáhaniu dosky 

v laboratóriu. 
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Obr. 10 Výpočtový model dosky Obr. 11 Sieť konečných prvkov 

7 Porovnanie nelineárnej analýzy a experimentu 

 

Obr. 12 Graf pre porovnanie ohybovej odolnosti z experimentálneho testovania dosiek 

a numerickej analýzy 
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Obr. 13 Porovnanie výsledkov testovaných dosiek s nelineárnou analýzou 

Tab. 3 Výsledky experimentu a NL FEM (konečno prvková nelineárna analýza) v programe 

ATENA  

Výsledky 

Dosky č. 

Priehyb pri sile [mm] Moment 

odolnosti 

Pretvorenie 

pri porušení Stupeň  1 Stupeň  2 

wMk wMd wMk wMd wMRd MRd [kN] εch 

1 9,5 32,7 27,25 42,6 102,1 3,01 2,533 

2 16,8 42,9 27,8 44,6 113,7 2,96 4,201 

3 22,6 52.7 34,6 53,6 116,1 2,60 3,775 

4 10,2 32,6 24,3 37,8 98,1 3,22 3,599 

5 13,9 37,9 26,1 41,1 103,8 3,13 3,254 

6 20,1 44,9 29,3 47,3 110,5 2,93 4,344 

MEDIAN 15,3 40,4 27,5 43,6 107,2 2,99 3,687 

NL-FEM 10,1 36,1 27,1 43,2 116,2 3,10 3,536 

8 Záver 

Príspevok sa venuje teoretickej a experimentálnej analýze betónových dosiek vystužených 

GFRP výstužou. Teoretická časť bola venovaná nelineárnej FEM analýze vykonanej 

v softwari ATENA 3D, kde boli zohľadnené všetky namerané údaje o skutočnej geometrií 

prvku a materiálových charakteristikách betónu a GFRP výstuže. Nelineárna analýza 

preukázala dobrú zhodu s prevedenými experimentom.  
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Abstrakt 

Větší využití zděných konstrukcí a materiálů je vhodným řešením pro zajištění vyšší 

spolehlivosti zděných staveb a zajištění jejich celkové tuhosti.  K projektování zděných 

staveb v praxi je potřeba znát základní principy, jak toho dosáhnout. Uvádíme návrhy a 

doporučení pro detaily styků zdiva a stropních a střešních konstrukcí. Celkové řešení musí 

zahrnout nejen statické, ale i stavební a stavebně fyzikální pro plnění základních 

požadavků pro stavby podle stavebního zákona a souvisejících předpisů. 

 

Klíčová slova: zdivo, malta, štíhlost stěny, opření stěny, vodorovné konstrukce, maltování 

spár, průběžnost zdiva. 

 

1 Úvod 

Myšlenka na hledání většího využití zděných konstrukcí se objevila v chvíli, kdy jsme 

sledovali účinky tornáda na zděné stavby v letošním létě na Jižní Moravě. 

Několikanásobné zvýšení tlaku větru a jeho extrémní sání způsobovalo poruchy zděných 

stěn až po rozvalení celých staveb. V té chvíli jsme si uvědomili, že současné běžné 

používané systémy a konstrukce zděných staveb by měly být uzpůsobeny pro větší 

odolnost vůči takovým účinkům. Samozřejmě nejde o to vytvořit zděnou stavbu tak 

mohutnou, která by odolala rychlosti větru za tornáda, která na Moravě byla nejméně 

třikrát větší, nežli je nejvyšší účinek větru vypočtený podle platných zatěžovacích norem. 

Jde však o to, jednoduše řečeno, aby zděná stavba byla odolnější a pevnější a měla vyšší 

spolehlivost nad rámec běžného provádění a splnění požadavků současných norem. 

Z uvažovaných extrémních účinků nejde vždy jen o tornádo, ale i o výrazný vítr, vichřice a 

jiné mimořádné zatížení. Může jít o vnitřní i vnější výbuchy, například plynu. Vzhledem 

k současným událostem může jít i o odolnost vůči střelbě či jiné vojenské činnosti, 

samozřejmě v omezené a ekonomicky možné míře. Cílem všech navrhovaných opatření je 

nejen zvýšení spolehlivosti zděných staveb, ale i snížení následků a nákladů na opravy. 

Základní otázkou je, jak zdivo a zděné stavby posílit. Chtěli bychom ukázat, že toho lze 

dosáhnout vhodnou volbou zdiva, jeho promaltováním a zavázáním nebo ztužením a 

spojením se stropní konstrukce a zděné stěny.  

Jaké faktory jsou důležité pro zvýšení spolehlivosti zdiva? Jsou to: štíhlost stěny, opření o 

vodorovné konstrukce, vzdálenost příčných stěn a pilířů, průběžnost zdiva a maltování 

spár, neoslabování zdiva, spojení stěny a stropní konstrukce.    
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2 Štíhlost stěny 

Štíhlost stěny je poměrem výšky stěny a její tloušťky. Výška je vzdáleností mezi patou 

stěny u spodní stropní konstrukce a hlavou stěny u horní nosné stropní konstrukce. To 

platí, pokud je stěna upnuta mezi pevné a tuhé stropní konstrukce.  Obvykle se výška stěny 

pohybuje mezi 2750 až 3250 mm, pro bytové zděné stavby bývá obvykle 2750 mm nebo 

3000 mm. Tyto rozměry vycházejí z obvyklé výšky jedné vrstvy cihel, která je 250 mm. 

Stěna může samozřejmě být i vyšší. Podle tloušťky můžeme stěny rozdělit na široké, tj. 

například 375, 440 nebo 500 mm a štíhlé, tj. například 240, 250 nebo 300 mm. Existují 

tudíž dvě základní skupiny stěn podle štíhlosti při výšce kolem 3000 mm a tuhém stropu -  

skupina širokých stěn se štíhlostí 6 až 8 a skupina štíhlých stěn se štíhlostí 10 až 12,5. 

Pokud nebude stěna vhodně opřena o strop s dostatečnou vodorovnou tuhostí, zvýší se 

štíhlost o 25 až 100%. Při užších nebo vyšších stěnách budou štíhlosti ještě vyšší. Celou 

úvahou se zabýváme proto, že štíhlosti do 10 nejsou tak nebezpeční jako nad 20, neboť 

vyšší stěny méně odolávají ve vzpěru, tj. vybočení stěny. Zdivo také není efektivně 

využito, o čemž svědčí nízký zmenšovací součinitel při výpočtu únosnosti. Navíc zde 

působí ještě výstřednost svislé síly ve zdivu, která velikost zmenšovacího součinitele, a tím 

i únosnosti, dále významně snižuje. Celkově je tudíž doporučeno užívat pro obvodové 

stěny široké cihly první uvedené skupiny, kde vzpěr nerozhoduje, nebo úzké cihly druhé 

skupiny s opřením o tuhé stropní tabule. Velmi vhodná je konstrukční úprava v uložení 

stropu ke snížení výstřednosti svislé síly, a tím i vyššímu využití zdiva, která je dále 

popsána v bodě 7. 

3 Opření stěn o vodorovné konstrukce  

Únosnost a stabilita stěn je odvislá od jejich spojení v patě a v hlavě s vodorovnými 

konstrukcemi. Tyto konstrukce musejí vykazovat tzv. vodorovnou tuhost. To zjednodušeně 

znamená, že musejí být oporou pro stěny a být pevné. Pokud tomu tak není, například u 

stěn, na nichž je střešní vazníková konstrukce, snižuje se výrazně nosnost zdiva. To je 

častý příklad dnešních jednopodlažních objektů. U vyšších objektů je potřeba, aby 

vodorovně tuhá stropní konstrukce byla v příčném směru podporována ztužujícími 

stěnami. Současné typy objektů zděné výstavby jsou schematicky znázorněny na Obr. 1.  
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Obr. 1 Schématické řezy současnými typy zděných staveb podle vlivu na zděnou konstrukci 

4 Průběžnost zdiva 

Prvkem pro využití zdiva je jeho průběžnost bez předělení vloženými prvky mimo stropů. 

Do vodorovných spár vložené izolační pásy zdivo rozdělují a neumožňují spojení maltou. 

Propojení zdiva ve vodorovné, tj. ložné spáře maltou, zvyšuje jeho vzájemné spojení a 

v případě vzniku drobných tahů zachovává jeho kompaktnost až do překročení tahové 

pevnosti malty. To je právě rezerva pro vyšší odolnost proti účinku mimořádného zatížení.    

5 Maltování spar 

Maltování spár je důležité pro spojení cihel ve stěnu a roznesení zatíženou stěnou. Pokud 

maltujeme pouze vodorovné spáry, jak je dnes obvyklé, je propojení dnešních cihel a 

kompaktnost stěny zaručena pouze dobrou převazbou cihel a přitížením v této převazbě. 

Na styčné, tj. svislé spáry, které jsou mezi cihlami volné, se nelze spolehnout. To může 

fungovat při svislém a téměř centrickém zatížení stěn.  

Pokud bychom dosáhly i maltování styčných spár, vytvoříme ze zdiva kompaktnější blok 

pro přenos a roznesení zatížení a zejména reakce na jeho excentrické a vodorovné účinky. 

Excentrické účinky ve zdivu způsobují u krajních stěn jednostranné uložení stropní 

konstrukce, vodorovné díly od střešních prvků a vítr.  
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Maltování svislých spár je forma dalšího zpevnění zdiva a zajištění jeho vyšší odolnosti a 

spolehlivosti. Dříve bylo běžně užívané. I když dnes je trend cihly pouze sesazovat k sobě 

a nemaltovat ložné spáry, měli bychom se zamyslet, zda vždy je vhodné toto užít. Jde o 

pilíře, uložení nosníků a překladů, působení vodorovného zatížení větrem kolmo na stěnu 

nebo působení sil ve směru stěny. Minimálně zde je pro lepší funkci zdiva a jeho spojení 

nutné styčné spáry maltovat.   

6 Neoslabování zdiva 

Tento faktor představuje oslabení průřezu stěny a její tloušťky otvory a průchody. 

Zřizováním velkých otvorů ve stěnách vznikají štíhlé pilíře, které mají sníženou stabilitu a 

nosnost. Do takových pilířů nelze dále provádět rozvodné rýhy a záseky. Velikost průřezu 

pilířů by pro zdivo měla být vždy nad 400 cm2. To je ustanovení platné normy Eurokódu 6. 

Kromě zainteresovaných statiků málokdo ví, že i velikost pilíře nad 400 cm2 má vliv na 

snížení únosnosti podle uvedené normy omezením plochy průřezu zdiva.   

 

7  Vzdálenost příčných stěn a pilíře 

Příčné stěny a pilíře zabezpečují prostorovou tuhost zděné stavby. Mají být navrženy tak, 

aby ve spolupráci se stropní konstrukcí nebo samostatně zabezpečovaly odolnost stavby 

proti účinkům větru. Jejich rozmístění a vzdálenost vůči nosným stěnám není přímo 

nějakým předpisem určeno. Pro umístění příčných stěn je možno vyjít z výsledků 

modelování celého nosného systému anebo si pro větší odolnost zděné stavby pomoci údaji 

v normách pro navrhování na vyšší odolnost staveb za mimořádných účinků. Takovou 

normou může být Eurokód EC 8 pro stanovení úprav staveb v seismických oblastech. Zde 

je doporučeno volit vzdálenost příčných stěn 7 metrů. 

8 Styk stěny a stropní konstrukce 

Styk stěny a stropní konstrukce je základním prvkem pro zajištění tuhosti zděné stavby. 

Rozlišujeme styk obvodové a vnitřní stěny se stropem. U obvodové stěny musíme řešit 

jednostranné uložení stropní konstrukce a požadavky na tepelné izolování. U vnitřní stěny 

tyto záležitosti většinou odpadají. 

V místě styku stropní konstrukce a zděné stěny dochází dnes vzhledem k uplatňování 

tepelně technických požadavků k rozšiřování tepelné izolace vkládané do stěny. Stav a 

možnosti řešení jsou patrné z přiloženého obrázku.  

Varianta 

1 -  platí pro stěny bez izolování nebo při použití vnější vrstvy tepelné izolace 

(nezakresleno). 

2 -  doporučené řešení s izolací na kraji stěny, kdy vzniká velká plocha betonu pro přenos 

tíhy od stěny a stropu na spodní část stěny. 

3 -  řešení s věncovkou a při vnějším zateplení (nezakresleno). 
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4 – použití s betonovou věncovkou, která může přenést část svislé síly od stěny - podle 

svojí tuhosti. Bohužel betonové věncovky nejsou téměř používány. 

5 – současné konstrukce, kde narůstá tloušťka tepelné izolace uvnitř stěny. Zmenšuje se 

plocha betonu a zdiva pod ním pro přenos svislé síly. Možným zlepšením je omezení 

tloušťky izolace ve spojení s užitím více účinné této izolace (o 20 až 40%). 

6 – shodné řešení ad 4 s vloženou intenzivní slabší tepelnou izolací.  

 

Uvedená schémata na Obr. 2 lze užít pro všechny materiály zdících prvků. Pro jednotlivé 

tloušťky zdiva je potřeba vždy zachovat co největší plochu betonové části styku pro přenos 

sil od zatížení stavby. Pro obvodové stěny o tloušťce 240 až 300 mm se předpokládá 

doplnění vnějšího izolačního pláště. Obvykle je dnes užívána varianta 1 až 3.  

Pro silnější obvodové stěny od tloušťky 375 mm navrhujeme za staticky nejvýhodnější 

řešení ad 2 s použitím více efektivní tepelné izolace. Tím dojde ke snížení tloušťky této 

izolace na cca 60 až 80 mm. Tato omezená tloušťka by měla být volena ze statických 

důvodů s ohledem na tloušťku stěny. Potřebná tepelně izolační schopnost celé stěny by 

měla být řešena mimo styk strop-stěna navýšením izolačních schopností běžné části stěny 

nebo její izolace. Úpravou vychází k výrazně lepšímu spojení stropní konstrukce a zděné 

stěny s využitím co největší plochy betonové části průřezu.  

 

 

Obr. 2 Schéma doporučených možností uložení betonové stropní konstrukce na zdivo 
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9 Závěr 

Navržené úpravy a koncepce přispívají k zmiňované vyšší spolehlivosti a životnosti 

zděných staveb. Zabezpečují větší posílení jednotlivých konstrukcí zděné stavby, jejich 

spojení a zajištění lepší celkové tuhosti. 
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Abstrakt 

Ekologické zmýšľanie a rozvoj nových materiálov už niekoľko rokov prináša do popredia 

kompozitné konštrukcie vyrobené z FRP (fiber reinforced polymers) a betónu. Na to, aby 

výstuž z polymérov vystužených vláknami mohla byť využívaná v praxi, je potrebné 

numericky, analyticky a experimentálne určiť jej vlastnosti a spolupôsobenie s betónom. 

GFRP (Glass fiber reinforced polymer) výstuž patrí medzi najpoužívanejšie a dostupné 

alternatívy k betonárskej výstuži. V tejto štúdii je na výpočtovom modeli skúmaná súdržnosť 

GFRP (Glass fiber reinforced polymer) výstuže s betónom. FEM model simuluje nosníkovú 

skúšku súdržnosti s použitím rôznych priemerov GFRP a oceľovej výstuže. Analýza má za 

cieľ určiť vplyv priemeru prúta a jeho typu na súdržnosť výstuže s betónom. Na záver sú 

výsledky z FEM analýzy porovnané s výsledkami experimentálnych meraní z literatúry. 

Kľúčové slova: súdržnosť, napätie v súdržnosti, FE model, GFRP, RILEM nosníková 

skúška súdržnosti. 

 

1 Úvod 

Súdržnosť betónu a výstuže patrí medzi základné podmienky správneho fungovania 

vystuženého betónového prvku, pretože zabezpečuje prenos síl z betónu do výstuže. Pre 

ďalší rozvoj v používaní GFRP výstuže je dôležité skúmať jej súdržnosť s betónom a zo 

zistenými charakteristikami následne vstupovať do výpočtov betónových prvkov 

vystužených GFRP výstužou. Súdržnosť betónu a výstuže ovplyvňuje niekoľko faktorov: 

typ výstuže (materiál, povrchová úprava), priemer a tvar prúta, poloha výstuže v betónovom 

prvku, dĺžka kotvenia, hrúbka betónovej krycej vrstvy, pevnosť betónu, spôsob namáhania 

a ďalšie [1]. Súdržnosť GFRP výstuže a betónu funguje inak ako súdržnosť klasickej 

betonárskej rebierkovej výstuže s betónom. Kým súdržnosť oceľovej rebierkovej výstuže 

v betónovom prvku  je zabezpečená najmä mechanickým zaklinením rebierok v betóne, 

súdržnosť GFRP výstuže s betónom je zabezpečená najmä trením. Je to spôsobné jej nižším 
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modulom pružnosti a nehomogénnou povrchovou úpravou GFRP výstuže. Tieto rozdiely 

ovplyvňujú aj spôsob porušenia GFRP výstuže v súdržnosti, ktoré je kombináciou 

poškodenia povrchovej úpravy GFRP výstuže a čiastočného porušenia okolitého betónu [2]. 

Medzi metódy experimentálneho overovania súdržnosti patria vyťahovacia skúška (pull-out 

test) a štvorbodová nosníková skúška (beam bond test). Vyťahovacia skúška sa pre jej 

jednoduchosť používa na určenie súdržnosti výstuže a betónu častejšie, aj keď nezodpovedá 

skutočnému stavu napätosti v reálnom prvku. Betón je pri vyťahovacej skúške v tlačenej 

zóne, tým odoláva ťahovým štiepiacim silám výstuže a môže spôsobiť zvýšenie nameraného 

napätia v súdržnosti [3]. Použitím štvorbodovej nosníkovej skúšky súdržnosti sa dá vyhnúť 

vzniku obmedzujúcich tlakových napätí betónu, keďže skúmaná výstuž je v ťahanej zóne 

prierezu nosníka a preto lepšie vystihuje skutočný stav napätia (namáhania) v súdržnosti, 

ktorý vzniká v betónových prvkoch. V tomto článku je opísaná tvorba nelineárneho FE 

modelu nosníkovej štvorbodovej skúšky súdržnosti (podľa RILEM) [4] a následne je 

v parametrickej štúdii porovnaný vplyv materiálu výstuže a priemeru výstuže na rozvoj 

napätia v súdržnosť. 

2 Nelineárny FE model nosníkovej skúšky súdržnosti 

Vzorka štvorbodovej nosníkovej skúšky súdržnosti sa skladá z dvoch nosníkov spojených 

ohybovou výstužou  pri spodnom okraji a oceľovým kĺbom pri hornom okraji. Nosníky majú 

rozmer v priečnom reze 100×200 mm a dĺžku 385 mm, medzi nosníkmi je v strede medzera 

šírky 50 mm (Obr. 1). Sledovaná ohybová výstuž je v nosníku zakotvená na kotevnú dĺžku 

10∅, na ostatných častiach je súdržnosť betónu s výstužou prerušená. Aby sa zabránilo 

predčasnému ohybovému alebo šmykovému zlyhaniu, obe časti nosníka sú vystužené 

betonárskou výstužou. Vzorka je vystavená dvojbodovému ohybovému zaťaženiu, tlak 

a ohybový moment je prenášaný oceľovým kĺbom a skúmaná výstuž je namáhaná len 

ťahom.  

 

Pre zjednodušenie nelineárneho FE modelu sa uvažuje so symetriou zaťažovacej zostavy 

a modeluje sa len jedna polovica nosníka. Model je vytvorený v programe ATENA 3D. 

 
Obr. 1 Schéma nosníkovej skúšky 
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2.1 Požité materiály 

Materiálové charakteristiky boli v FE modeli zvolené na základe publikácie, v ktorej bola 

realizovaná nosníková skúška súdržnosti [5]. Betón je modelovaný použitím materiálu 3D 

Nonlinear Cementitious 2 s uvažovanou kockovou pevnosťou betónu v tlaku fcu = 35 MPa, 

pevnosťou v ťahu ft = 3,2 MPa a modulom pružnosti Ecm = 28,5 GPa. Na oceľové platne je 

použitý materiálový model 3D Elastic Isotropic. Oceľová výstuž je modelovaná 

v materiálovom module Reinforcement s použitím bilineárneho pracovného diagramu. 

GFRP výstuž je tiež modelovaná v materiálovom modeli Reinforcement, ale s použitím 

lineárneho pracovného diagramu s uvažovaným modulom pružnosti Es = 50 GPa. Súdržnosť 

betónu a výstuže je definovaná použitím materiálového modulu Bond for Reinforcement s 

modelom súdržnosti podľa Bigaj (1999), ktorý zohľadňuje kockovú pevnosť betónu v tlaku 

a priemer výstuže [6]. Preddefinovaná závislosť posunu a pevnosti v súdržnosti podľa 

Bigajovho modelu, znázorňuje realistické správanie výstuže v súdržnosti [7]. Pri súdržnosti 

oceľovej výstuže je zvolená dobrá súdržnosť a pri ovinutej GFRP výstuži je zvolená slabá 

súdržnosť.  

2.2 Topológia  

Model zobrazuje pravú časť zaťažovacej zostavy s vertikálnou osou symetrie. Nosník je 

modelovaný ako makroelement s rozmermi 100×200×385 mm s rozmazanou betonárskou 

výstužou. Oblasti prerušenia súdržnosti výstuže s betónom sú modelované ako otvory 

v makroelemente nosníka. Sledovaná oceľová a GFRP výstuž sú modelované ako výstužné 

prúty a sú im pridelené vlastnosti súdržnosti podľa zvoleného modelu. V oblastiach 

zaťaženia a podpier sú namodelované makroelementy oceľových platní. Aby sme vedeli 

výstuži, ktorá sa nachádza v osi symetrie, zadefinovať okrajové podmienky, je na jej koniec 

tiež namodelovaný makroelement oceľovej platne [8]. Na generovanie siete konečných 

prvkov sú použité Brick elementy veľkosti 0,02 m. 

2.3 Zaťažovacie stavy 

V modeli sú definované 2 zaťažovacie stavy: (1) Podpery, (2) Predpísaná deformácia.  

V zaťažovacom stave 1 je podľa zaťažovacej schémy na Obr. 1 zadaná zvislá kĺbová podpera 

nosníka v spodnej oblasti a kĺbová podpera v horizontálnom smere na boku nosníka na 

simulovanie oceľového kĺbu. Výstuži v osi symetrie je definovaná okrajová podmienka, 

ktorá bráni horizontálnemu posunu v oboch smeroch. V zaťažovacom stave 2 je predpísaná 

zvislá deformácia – 0,0001 m pri oceľovej výstuži a -0,00025 m pri GFRP výstuži. 

2.4 Monitorovacie body a metóda riešenia 

Monitorovacie body sú zvolené tak, aby opisovali závislosť zaťaženia a posunu. Sila sa 

meria v mieste zaťaženia zvislou deformáciu. Horizontálny posun sa meria na oboch 

koncoch zakotveného prúta výstuže. 

 

Na riešenie je použitá štandardná Newton-Raphson metóda s počtom zaťažovacích krokov 

20-30. Každý zaťažovací krok obsahuje zaťažovací stav 1 a 2. 
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Obr. 2 Model nosníkovej skúšky v programe ATENA 3D 

3  Analýza vplyvu priemeru výstuže na napätie v súdržnosti 

Celkom bolo vytvorených 8 modelov. Štyri s použitím oceľovej výstuže s priemerom 

výstuže 6 mm, 8 mm, 12 mm a 16 mm a štyri modely s použitím ovinutej GFRP výstuže 

príslušných priemerov. Na každom modeli sa sledovala závislosť poklzu výstuže od 

rastúceho zaťaženia. Následne sa zo zaťaženia F podľa vzťahov 1 a 2 určilo napätie 

v súdržnosti τ v každom zaťažovacom kroku. Graf závislosti napätia v súdržnosti a poklzu 

je znázornený na Obr. 3. Porovnanie výsledkov maximálneho napätia v súdržnosť oceľovej 

a GFRP výstuže rôznych priemerov je znázornené v Tab. 1. 

𝐹𝑏 =
𝐹

2∙ℎ
∙ 𝑑 (1) 

𝜏 =
𝐹𝑏

π∙∅∙𝐿𝑏
 (2) 

 

Obr. 3 Graf napätia v súdržnosti a poklzu oceľovej a GFRP výstuže 
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Tab. 1 Výsledky maximálneho napätia v súdržnosti τmax oceľovej a GFRP výstuže 

Označenie ∅    [mm] 
Lb     

[mm] 
Fmax [kN] sfp    [mm] Fb      [kN] 

τmax 

[MPa] 

S-d6 6 60 14,78 0,51 15,41 13,61 

S-d8 8 80 26,26 0,54 27,38 13,60 

S-d12 12 120 58,95 0,64 61,46 13,57 

S-d16 16 160 104,47 0,81 108,84 13,53 

GFRP-HW-d6 6 60 14,98 2,08 15,61 13,80 

GFRP-HW-d8 8 80 23,67 1,96 24,66 12,27 

GFRP-HW-d12 12 120 42,27 2,04 44,03 9,73 

GFRP-HW-d16 16 
160 68,01 1,78 70,85 8,81 

 

Z výsledkov vidno rozdiely v rozvoji napätia v súdržnosti GFRP a oceľovej výstuže. Pri 

oceľovej výstuži sa rastúcim priemerom prúta zväčšuje poklz výstuže avšak dosiahnuté 

napätie v súdržnosti je pri všetkých požitých priemeroch približne rovnaké. Pri GFRP 

výstuži je poklz pri všetkých priemeroch približne rovnaký a s rastúcim priemerom výstuže 

klesá napätie v súdržnosti.  

4 Porovnanie výsledkov s experimentom  

Výsledky získané z FEM analýzy sú v Tab. 2 porovnané s experimentálne nameranými 

výsledkami z publikácie od Kotynia a kol. [5].  

Tab. 2 Porovnanie výsledkov s experimentom 

Model FEM analýza Experiment FEM analýza Experiment 

Priemer GFRP prúta ∅ (mm) 12 12 16 16 

Maximálne zaťaženie Fmax (kN) 42 52 68 70.5 

Poklz výstuže sfp    (mm) 2.04 0.82 1.8 0.6 

Max. napätie v súdržnosti τmax (MPa) 9.73 11.6 8.8 8.2 

Z porovnania s experimentom vyplýva, že zvolený model súdržnosti v programe ATENA 

3D bol vhodný, keďže výsledky FEM analýzy sa približujú skutočne nameraným hodnotám 

napätí v súdržnosti. Efekt poklesu napätia v súdržnosti pri rastúcom priemere GFRP výstuže 

sa potvrdil. Väčšie hodnoty poklzu výstuže v FE modeli sú zapríčinené použitím 

zjednodušeného prístupu k modelovaniu výstužného prúta GFRP, bez modelovania ovinutia 

výstuže. 
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Abstrakt 

V komplexu bytových budov na ulici Jankovcova v Praze došlo v květnu 2012 k náhlému 

vybočení ocelových vzpěr. Příspěvek ukazuje analýzu příčin poruchy, návrhy zesílení 

a samotnou realizaci zesílení. 

Klíčová slova: bytový dům, beton, ocelové vzpěry 

 

1 Úvod 

Obytný dům je součástí bytového komplexu budov na ulici Jankovcova v Praze. Jedná se 

o dům, který se skládá ze tří dilatačních celků. Posuzované ocelové vzpěry se nachází 

v dilatačním celku B v blízkosti dilatace s celkem C, viz Obr. 1.  Objekt byl dokončen v roce 

2008. Po cca 4 letech provozu došlo v květnu 2012 k náhlému vybočení ocelových vzpěr, 

Obr. 2. Konstrukce zde byla následně dodavatelem stavby podepřena třinácti bárkami 

(13 lisů o nosnosti 300 t). Podepření bylo realizováno pomocí stojek i v nižších podlažích až 

do úrovně 3.PP.  

V souvislosti s tím byla následně firma Stráský, Hustý a partneři požádána o provedení 

expertízy realizovaného projektu v ulici Jankovcova. Úkolem bylo posouzení stávajícího 

stavu se stanovením příčiny poruchy, návrh technického řešení a následně realizační projekt 

zajišťovacích prací. Práce byly prováděny pro dodavatele stavby firmu Metrostav a.s. 

2 Popis objektu a jeho poruch 

V posuzované části má objekt tři podzemní podlaží určené pro garážové stání a 7-8 

nadzemních podlaží (byty, v 1.NP jsou obchody a restaurace). Sousední dilatační celek C 

má 10 nadzemních podlaží. V místě vzpěr se nachází v 1.NP a v 2.NP průjezd mezi ulicí 

Jankovcovou a nábřežím Vltavy. Průjezd je půdorysně přibližně ve tvaru obdélníka rozměrů 

cca 18 x 20 m. 
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Z konstrukčního hlediska se jedná o objekt tvořený monolitickým železobetonovým 

skeletem. Založení objektu je plošné na základové desce tloušťky 700 mm. Nosný systém 

1.PP až 3.PP tvoří obvodové stěny, vnitřní stěny a vnitřní oválné sloupy (350/850), desky 

mají konstantní tl. 240 mm (300 mm nad 1.PP). Desky jsou převážně bodově podepřené. 

 

  

Obr. 1 Pohled na objekt před poruchou 

 

Obr. 2 Pohled na vybočenou vzpěru, šipka 

znázorňuje směr vybočení šroubu. Konstrukce 

je podepřená na montážních bárkách 

 

Nadzemní podlaží mají charakter nepravidelného stěnového systému (žb. stěny) s křížem 

armovanými stropními deskami tloušťky 240 mm. Strop nad průjezdem je tvořen 

železobetonovým roštem (tři trámy v každém směru) výšky 900 mm a železobetonovou 

deskou mezi trámy. Rošt je ve styku trámů podepřen celkem osmi ocelovými šikmými 

vzpěrami. Vždy čtyři jsou dole spojeny na jeden železobetonový pilíř průměru 0,9 m a výšky 

cca 1,7 m. Oba pilíře jsou kotveny do desky a sloupů 1.PP.  

Vzpěry jsou řešeny jako ocelová trubka průměru 273/28 mm opatřená ve styčnících nahoře 

a dole jednosměrnými klouby. Trubka je vyplněná betonem C40/50. Přechod z trubky do 

kloubu je řešen pomocí šroubu průměru cca 95 mm. Tyto šrouby v květnu 2012 vybočily ze 

své roviny (extrém cca 140 mm). Celkem vybočily min. čtyři šrouby (dva dole a dva nahoře), 

Obr. 2. Vlastní trubka a kotvy jsou z oceli S355, koncovka MACALLOY z oceli 460. 

Kotvení vzpěr do betonu je nahoře i dole provedeno pomocí ocelových desek tl. 80 mm 

s kotevními smykovými trny. 

Po prohlídce stavby bylo zřejmé, že kromě vybočených vzpěr vykazuje objekt i další 

poruchy, jako byly pravidelné trhliny v železobetonovém trámu nad vzpěrami svědčící 

o tahovém namáhání. V garážích v železobetonových sloupech 1.PP (vycházející jako 

podpory ocelových vzpěr) se vyskytovaly vodorovné trhliny. Trhliny byly v horní části 

sloupu (cca 1 m od dolního povrchu desky), vždy na jedné straně sloupu (odpovídající směru 

vybočení sloupů) na to navazovaly trhliny ve stropní desce 1.PP svědčící o poruchách 

v protlačování desky. Na dolním líci desek nad 1.PP, 2.PP a 3.PP se též vyskytovala řada 

ohybových trhlin.  

Horní podlaží byla bez zásadních vizuálních trhlin. I když přítomní pracovníci dodavatelské 

firmy konstatovali dřívější výskyt trhlin v nadpražích žb. stěn na chodbě a v příčkách bytů. 

Bylo třeba konstatovat, že řada konstrukcí byla zakrytá podhledy, sádrokartony apod. 

a trhliny tak nemusely být vidět. 
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3 Statická analýza 

Pro ověření statického namáhání objektu byl vytvořen vlastní výpočetní model objektu 

v programu SciaEngineer. Model je prostorový a postihuje všechny nosné části budovy 

v oblasti ocelových vzpěr, Obr. 3. Tvar budovy a materiálové vlastnosti jsou uvažovány dle 

realizační dokumentace [1] a dokumentace skutečného provedení [2]. Podrobněji je 

provedeno modelování vlastních vzpěr pomocí prutových prvků, včetně navržených kloubů, 

Obr. 4. Sloupy a stěny jsou uvažovány jako vetknuté do základové desky. Výpočet je 

proveden dle norem platných v době provádění projektu [1], tedy dle původních norem ČSN. 

Zatížení bylo oproti původní dokumentaci přepočteno se zohledněním změn v dokumentaci 

skutečného provedení [2]. Zejména se jedná o upřesnění zatížení od podlahy, podhledů, 

příček, obvodových plášťů apod. Kromě vlastní tíhy konstrukce je dále uvažováno zatížení 

ostatní stálé (podlahy, podhledy, příčky, obvodové pláště), užitné zatížení (garáže, byty, 

sklady, průjezd apod.), klimatické zatížení sněhem, od příčného větru a od nerovnoměrných 

změn teplot. Pro vystihnutí chování konstrukce byly provedeny následující tři základní 

modely: 

• Lineární model celé konstrukce vzniklý celý naráz. 

• Lineární model celé konstrukce s respektováním postupu výstavby po jednotlivých 

patrech.  

• Lineární model celé konstrukce s respektováním postupu výstavby po jednotlivých 

patrech a se změkčenými tuhostmi stěn, kde modul pružnosti vybraných nosných stěn byl 

volen třetinový oproti předchozímu modelu. Byla tak snaha postihnout vznik trhlin ve 

stěnových nosnících a dotvarování stěn.  

Cílem bylo podrobněji namodelovat zejména předpokládaný stav konstrukce v době 

vybočení. V Tab. 1 je uvedeno porovnání normálové síly a normálového napětí ve šroubu 

u nejvíce namáhané vzpěry (první vlevo při pohledu od Vltavy). Jedná se i o nejvíce 

vybočenou vzpěru (pravděpodobně vybočila i jako první). 

Jsou uváděny výsledky vnitřních sil a normálového napětí pro provozní kombinace 

od vlastní tíhy, ostatního stálého zatížení a předpokládaného 50 % zatížení nahodilého 

(g0 + g1 + 0,5 × v). Jedná se tedy o kombinaci, která cca odpovídá stavu budovy v době 

vybočení. Je uváděn výpočet normálového napětí pro elastický a plastický modul průřezu 

šroubu. Dále je na vzpěrách zohledněn výpočet vnitřních sil od účinků 2. řádu pro počáteční 

zakřivení prutu l/200L. 
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Obr. 3 Výpočtový model Obr. 4 Detail modelování vzpěr 

Z tabulky je zřejmé, že úroveň namáhání šroubu v době havárie překračuje pevnost šroubu 

(600 MPa), zejména pokud bychom uvažovali jen elastické moduly průřezu. Je zřejmé, že 

po překročení pevnosti oceli muselo dojít k poruchám – k vybočení šroubu.  

Tab. 1 Srovnání namáhání nejvíce namáhaného šroubu pro zatížení (g0 + g1 + 0,5 × v) 

 
 

Pokud bychom uvažovali kombinaci s plným nahodilým zatížením pro normou požadované 

výpočtové extrémní zatížení (s bezpečnostními koeficienty zatížení i materiálů), dostáváme 

hodnoty napětí ve šroubu v úrovni 927 MPa, tedy 2× více než je výpočtová pevnost 

400 MPa. Detail tedy výrazně nevyhovuje na únosnost.  

Protože statický model pro realizaci stavby nebyl k dispozici (byl k dispozici jen výpočet 

pro stavební povolení), tak se lze jen domnívat, že ve výpočtu nebylo zohledněno 

následující: 

• Geometrická nelinearita šroubu. Šroub má velmi malou ohybovou tuhost. A tak 

jakékoliv, byť relativně malé namáhání ohybovým momentem vyvolá značná napětí 

(větší než od samotné normálové síly).  

• Postup výstavby konstrukce. Bylo prokázáno, že normálové síly do vzpěr jsou vlivem 

postupné výstavby u takovéhoto prostorového objektu o cca 20 % větší než, když se 

objekt namodeluje celý naráz bez vlivu postupné výstavby. 

 

Napětí 

elast. 

[Mpa]

Napětí 

plast. 

[Mpa]

1 bez postupu výstavy -2003 283

2 s postupem výstavby -2388 782 596

3 s postupem výstavby - stěny E/3 -2641 891 675

Varianta modelu síla [kN]

s vlivem 2.řádu
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• Vznik trhlin, reologické jevy. Na dalším zvýšení namáhání vzpěr se podílí i přerozdělení 

vnitřních sil v konstrukci v důsledku vzniku trhlin ve stěnách (např. v nadpraží stěnových 

nosníků) a smršťování a dotvarování betonu. Orientačně bylo zjištěno, že změkčení 

modulu pružnosti stěn na jednu třetinu původní hodnoty představuje zvýšení sil do vzpěr 

o dalších cca 10 %. 

• Zatížení teplotu. Neuvažování nerovnoměrného oslunění a ochlazení vzpěr může zvýšit 

namáhání šroubu. Jedná se zejména o případ, kdy tuhost budovy brání ve volném oteplení 

(roztáhnutí) vzpěr, poté ve vzpěrách vzniká tlakové namáhání, které je nutné sčítat 

s účinky od ostatního zatížení. 

Zásadní vliv na namáhání vzpěr mělo neuvažování účinků 2. řádu. Jejich zanedbáním došlo 

k nevhodnému návrhu detailu vzpěr. 

4 Návrh opravy 

Firmou Stráský, Hustý a partneři byly navrženy tři základní varianty řešení zesílení dané 

oblasti: 

• Var. A  - výměna vybočených ocelových vzpěr za nové, s podřezáním betonových 

sloupků, s tím, že veškeré kloubové spoje budou nahrazeny tuhými spoji, Obr. 5. 

• Var. B - provedení šikmých betonových stěn tl. cca 550 až 600 mm mezi stávajícími 

ocelovými vzpěrami s jejich obetonováním, Obr. 6.   

• Var. C1 - obetonování stávajících vzpěr v tl. 200 mm a vytvoření betonových sloupů. 

Varianta předpokládala provedení obetonování stávajících vzpěr v tloušťce cca 200 mm. 

Vznikly by tak sloupy celkového průměru cca 700 mm, které by byly dole stykovány na 

jednom pilíři. V úrovni stropu by byl nový beton kotven do železobetonového roštu (strop 

nad 2. NP) pomocí vlepených trnů. Beton byl tak skrýval vybočené části vzpěr. 

Předpokládala se betonáž vzpěr pomocí samohutnícího betonu, Obr. 7. 

• Var. C2 – provedení zesílení vzpěr pomocí ocelových trubek a svařenců. Varianta 

předpokládala provedení zesílení vzpěr pomocí svařovaných trubek a ocelových plechů. 

Vlastní vzpěry průměru 273 mm by se opláštily novou trubkou průměru cca 420 mm. 

Nová trubka by se podélně rozřízla a svařila na místě okolo stávajících vzpěr. Horní 

styčník a dolní styčník vzpěr by se opatřil ocelovým svařencem z plechů. Vytvoří se 

ocelové truhlíky, které se přivaří ke stávajícímu kotvení vzpěr, Obr. 8. Spodní styčník 

nad stávajícím betonovým sloupem by byl tvarově upraven tak, aby odpovídal přenosu 

vnitřních sil. Horní styčníky by se vzájemně propojily ocelovými táhly tak, aby mohlo 

docházet k zachycení nerovnoměrných účinků do jednotlivých vzpěr. 
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Obr. 5 Varianta A Obr. 6 Varianta B 

  

Obr. 7 Varianta C1 Obr. 8 Varianta C2 

 

Všechny varianty byly podrobně staticky posouzeny. Po zvážení řady hledisek (dopadů do 

architektonického řešení, vlivu na parkovací prostory, technologických vlivů, možností 

aktivace, ekonomických hledisek apod.) byla vybrána pro realizaci varianta C2.  Je třeba si 

uvědomit, že aktivace systému byla velmi omezená. Případné rozepření by se muselo přenést 

dodatečnými podporami až na základy.  Na to ale nebyly stávají podpěry nadimenzovány. 

Obdobně se nechtělo případnou aktivací porušit konstrukce (zejména příček) v horních 

podlažích.  

5 Realizace zajištění 

Pro úspěšné vyhotovení projektu bylo nutné stanovit dostatečně vhodný průměr ocelových 

vzpěr tak, aby skryly vlastní vybočení vzpěr. Bylo proto provedeno podrobné 3D geodetické 

zaměření a scanování vzpěr. To byl výchozí podklad pro projektování. Byl navržen 

následující postup výstavby nosných konstrukcí: 

1. Odbourání nenosných prvků v 1.NP (laviček), podlahových vrstev, izolací apod. 

demontáž podhledu stropu 2.NP. Úprava polohy inženýrských sítí v 1.PP dle 

samostatného projektu pro umožnění umístění železobetonové hlavice sloupů. 

2. Úprava umístění stávajících bárek (13 ks) a podepření v 1.NP až 3.PP tak, aby se 

umožnil přístup ke vzpěrám po celé jejich délce. Předpokládalo se posunutí bárek 
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o cca 150 - 200 mm. Zároveň se upravila poloha lisů tak, aby nekolidovaly s táhly.  

3. Provedení zesílení sloupů 3.PP, 2.PP, 1.PP a provedení železobetonové hlavice 

v 1.PP, Obr. 9.  

4. Provedení horních styčníků ocelové konstrukce a přivaření ocelových trubek kolem 

stávajících kotevních desek, montáž táhel.  

5. Zesílení železobetonového sloupu 1.NP obetonováním a provedení stěny mezi 

sloupy 1.NP.  

6. Armování a betonáž dolního styčníku nad sloupem, Obr. 10. Před betonáží se 

provedla mírná aktivace lisů na bárkách. 

7. Postupem od spodu nahoru byla provedena injektáž vzpěr a horních styčníků. 

8. Deaktivace lisů na vzpěrách. Po nabytí min. 80 % 28 denní pevnosti betonů sloupů 

a injektážní malty ve vzpěrách. 

9. Demontáž bárek 1.NP a podpěr 1.PP až 3.PP (shora dolů) – s odstupem po 

vyhodnocení měření, Obr. 11. 

10. Ostatní činnosti: (architektonické řešení, montáž podhledu, úprava povrchů, nátěry, 

instalace, podlahy apod.), Obr. 12. 

 

  

Obr. 9 Zesílení sloupu a vytvoření hlavice 

v 1.PP 

Obr. 10 Spodní styčník na původním 

betonovém sloupu 

  

Obr. 11 Konstrukce po dokončení v roce 2013 Obr. 12 Současný stav (2021) po provedení 

dřevěných obkladů 
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6 Závěr 

Je zřejmé, že základním nedostatkem původního řešení byl návrh ocelového prvku určeného 

pro přenášení tahového namáhání do míst, kde je namáhání výrazně tlakově. Vzniklé účinky 

druhého řádu poté tento prvek nemohl přenést. Napravení tohoto pochybení si vyžádalo 

velké úsilí projektanta a zhotovitele a nemalé finanční prostředky. Na poměrně dlouhou dobu 

to též omezilo majitele jednotlivých bytů a parkovacích míst.  

Lze říci, že společným úsilím projektanta a dodavatele se podařilo navrhnout vhodné 

zesílení, které nezasahovalo do horních podlaží. S odstupem osmi let se vlastní realizace 

zesílení ukázala jako úspěšná.  
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Abstrakt 

Lávka, která spojuje střed města s městkou částí ´Zálabí´ nahrazuje demolovanou lávku. Je 

situována poblíž historického obloukového mostu. Proto je také tvořena obloukovou 

konstrukcí, má však větší rozpětí a je bez podpěr v řece. Konstrukci lávky tvoří dva vně 

skloněné oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. Vzepětí oblouků 

je voleno tak, aby v převážné části nad řekou byly oblouky situovány nad hlavami chodců, 

a tak nebránily volnému výhledu z lávky a současně aby nezakrývaly pohled na historický 

most. 

 

Příspěvek popíše architektonické a konstrukční řešení, statickou analýzu respektující 

postup výstavby. 

Klíčová slova: oblouk, lávka, předpjatý beton. 

 

1 Úvod 

Lávka, která spojuje střed města s městkou částí ´Zálabí´ nahrazuje demolovanou lávku. Je 

situována poblíž historického obloukového mostu – Obr. 1. Proto je také tvořena 

obloukovou konstrukcí, má však větší rozpětí a je bez podpěr v řece. Konstrukci lávky 

tvoří dva vně skloněné oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. 

Vzepětí oblouků je voleno tak, aby v převážné části nad řekou byly oblouky situovány nad 

hlavami chodců, a tak nebránily volnému výhledu z lávky a současně aby nezakrývaly 

pohled na historický most.  

 

Návrh na přemostění, které vypracovala firma Stráský, Hustý a partneři (SHP), Brno, 

získal v architektonicko-konstrukční soutěži první cenu. Následně projekční kancelář SHP 

vypracovala projekt pro provádění stavby a následně realizační dokumentaci. 
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Obr 1 Lávka přes Labe v Nymburce 

2 Architektonické a konstrukční řešení 

Nosná konstrukce je tvořena předpjatou mostovkou, která je nad řekou zavěšena na 

ocelových obloucích. Celková délka nosné konstrukce je 203,80 m a je rozdělena na 8 polí 

– Obr. 2. 

 

Obr. 2 Podélný řez lávkou 

Rozpětí oblouků je 103,17 m a jejich svislé vzepětí je 11,25 m. Oblouky jsou navrženy tak, 

aby byl pod mostem bezpečně zachován plavební profil 50 m a aby podélný sklon na 

mostovce nebyl větší než 7,70 %. Ocelové oblouky z oceli S355 mají komorový průřez 

proměnné výšky od 820 do 1 350 mm a šířky 665 mm – Obr. 3. Průřez je ztužen příčnými 

výztuhami, které přechází v závěsné plechy sloužící k přikotveni závěsů. Ve středu 

vnějšího povrchu je oblouk opatřen vybráním, které slouží pro uložení osvětlení oblouku. 
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Obr. 3 Řez obloukem 

Mostovka je nad řekou zavěšena na oblouky závěsy. Celkový počet závěsů je 19 ks. 

Standardní průměr závěsů je 42 mm u nejkratších závěsů pak 48 mm. 

 

Mostovka má celkovou šířku 5.50 m a šířku mezi zábradlím 4,00 m. Příčný řez je tvořen 

vnějšími ztužujícími trámy, středním páteřním trámem proměnné výšky a mostovkovou 

deskou – Obr. 4. 

 

 

Obr. 4 Řez mostovkou 

Ve vzdálenosti 3,0 m je mostovka ztuženy příčníky (žebry). Tloušťka mostovkové desky je 

120 mm. Výška středového trámu se mění. V poli 4 je výška trámu 350 mm. V ostatních 

polích je středový trám na celou výšku průřezu a to 590 mm. Standardní příčníky mají 

šířku 0,25 m. Mostovka je předepnuta kabely sestavenými z 2×12 lan v krajních trámech, 

1×19 + 2×22 lan ve středové trámu. Žebra mostovky jsou také opatřena otvory pro rezervní 

kabelové kanálky. 

Mostovka je mimo část nad vodou podepřena pilíři. Pilíře jsou po výšce náběhované. Ve 

vrcholu mají šířku 1,0 m, která se směrem k patě rozšiřuje – Obr. 5 a. V podélném směru 
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konstrukce je rozměr pilíře po výšce konstantní a má rozměr 0,40 m - Obr. 5 b. Pilíře jsou 

v patě i ve vrcholu opatřeny vrubovými klouby. Pro zajištění dostatečného přítlaku ve 

vrubových kloubech jsou pilíře po délce předepnuty dvojicí předpínacích tyčí. V horní 

části pilíře je navržena hlava (bloček), která je zabetonována přímo do středového trámu 

mostovky. Tim je zajištěno dokonalá ochrana kotvení předpětí ve vrcholu pilíře. 

 

 

Obr. 5a Typický pilíř Obr. 5b Průřez typického pilíře 
 

Lávky je založena na mikropilotách profilu 108/16. V závislosti na reakcích v jednotlivých 

podpěrách se různí jejich délka, půdorysné rozmístění a úhel. Koncové opěry jsou 

situovány v místě původních opěr a jsou založeny částečně na nově zbudovaných 

mikropilotách a zčásti také využívají založení původní lávky na milánských stěnách. Před 

zahájením prací na zakládání byla proveden diagnostický průzkum těchto milánských stěn, 

který potvrdil jejich výborný stav. 

3 Statická analýza 

Konstrukce byla analyzovaná programovým systémem MIDAS. Základní návrh 

konstrukce byl ověřen na 3D prutové konstrukci a to s respektováním postupu výstavby – 

Obr. 6, prostorové působení konstrukce a její návrh v příčném směru byl ověřen analýzou 

konstrukce modelované deskostěnou. Důležité detaily byly ověřeny na výsecích 

konstrukce sestavené z prostorových prvků a metodou ´strut and tie´. 
 
 

 

Obr. 6 Výpočtový model 
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Postup výstavby bude detailně komentován v příspěvku zástupců zhotovitele lávky 

společností Hochtief CZ a.s. 

4 Závěr 

V průběhu projekčních prací bylo nutné v úzké spolupráci se zhotovitelem společností 

Hochtief CS a.s. navrhnout řadu unikátních řešení konstrukčních detailů. Věříme, že 

navržená konstrukce se podaří kvalitně postavit a bude bezpečně sloužit budoucím 

uživatelům. 
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Abstrakt 

Novou lávku pro pěší přes Labe v Nymburce tvoří ocelový oblouk o rozpětí 103 m 

s mezilehlou předpjatou betonovou mostovkou. Výstavba probíhala netradičním způsobem, 

kdy střední díl lávky o délce cca 70 m byl kompletně zhotoven na břehu Labe paralelně 

s tokem a po té naložen na plavidlo a zaplaven na místo lávky. Díl byl v místě lávky zvednut 

pomocí montážních věží hydraulickým zařízením do projektované výšky. Zaplavení lávky 

ze vzdálenosti 300 m včetně vyzvednutí z lodi zabralo pouhé 4 hodiny. Po té se připojily 

krajní díly oblouku a na pevné skruži se dostavěly břehové části mostovky.  

 

Uvedenou technologií výstavby se prakticky zcela vyloučily stavební práce nad vodním 

tokem. Dočasné konstrukce byly potřebné jen při březích Labe. Jistou komplikací bylo, že 

během výstavby došlo k několikeré změně statického systému, všechny tyto stavební stavy 

musely být posouzeny. 

Klíčová slova: ocelový oblouk, předpjatá mostovka, tyčové závěsy, zaplavení, synchronní 

zvedání, aktivace. 

 

1 Úvod 

Město Nymburk je přeťato řekou Labe, přes niž vede ve městě pouze jediný most, který je 

úzký a neumožňuje převedení pěší dopravy. Po odstranění původní lávky paralelní s mostem 

zajišťuje pěší dopravu přívoz, čímž se pěší provoz stal značně nekomfortní. Na projekt nové 

lávky byla vypsána soutěž, v níž zvítězil návrh prof. Jiřího Stráského. Následnou soutěž na 

výběr zhotovitele této mimořádně zajímavé konstrukce vyhrála stavební firma Hochtief CZ.  

2 Stručný popis konstrukce lávky  

Hlavní pole lávky vedené přes Labe má tvar štíhlého obloukového mostu s mezilehlou 

mostovkou s rozpětím 103 m a vzepětím pouhých 11.25 m. Ocelový oblouk má dvě větve 
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symetrické kolem podélné osy lávky, vzájemně ukloněné tak, že se směrem vzhůru rozvírají. 

Mezi oblouky je na ocelových tyčových táhlech zavěšena betonová předpjatá mostovka.  

 

Na obou stranách toku navazují břehové části lávky, které jsou uloženy na kyvných stojkách, 

jež jsou z estetických důvodů mírně ukloněny. Celá konstrukce působí velmi štíhlým 

dojmem. Kromě toho, že v rámci zpracování projektové dokumentace bylo pečlivě 

hodnoceno logické a věcně správné statické působení konstrukce, je navíc věnována velká 

pozornost estetickému působení celku i jednotlivých konstrukčních detailů.  

 

Konstrukce je podrobně popsána v příspěvku projektanta: Lávka přes Labe v Nymburce – 

projekt.  

3 Účastníci výstavby 

Investor:   Město Nymburk, využita dotace SFDI 

Projektant:  Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. 

Zhotovitel:  HOCHTIEF CZ, a.s. 

Subdodavatelé: Lemonta, s.r.o. – ocelová konstrukce  

    VSL Systémy CZ, s.r.o. – předpínací systémy a manipulace 

    České přístavy, a.s. – zaplavování konstrukce 

Technický dozor: Pontex, s.r.o. 

4 Výstavba lávky 

Zatímco výstavba břehových částí lávky je vcelku běžnou záležitostí, efektivní překlenutí 

vodního toku, po kterém probíhá lodní doprava, bylo podrobně zvažováno. Z několika 

technologií výstavby, které připadají v úvahu, jsme zvolili koncepci přípravy celé středové 

části lávky na břehu s následným zaplavením na místo.  

4.1 Výrobna na břehu Labe 

Střední segment lávky délky cca 70 m se zhotovil ve výrobně zřízené na břehu Labe v místě 

asi 300 m vzdáleném od lávky po proudu toku. Dále po proudu je železniční most a proti 

proudu od lávky je historický silniční most. Oba mosty mají omezenou plavební výšku a 

nelze je podplout s vyšší konstrukcí. Vybrané místo pro výrobnu má vhodnou délku i šířku 

a nejsou na něm žádné stromy bránící výstavbě.  

 

Před zahájením vlastní montáže na podzim minulého roku byly ve výrobně postaveny 

betonové dráhy pro přesun konstrukce do prostoru vodního toku. Využilo se období, kdy se 

rekonstruovala plavební komora a hladina vody tak byla snížena. Za zmínku stojí i fakt, že 

v té době nastaly deště a přestože povodní jez byl sklopen,  hladina rychle stoupla a hlavně 

se podstatně zvýšil průtok vody a tedy i rychlost proudění. To sice znamenalo pozastavení 

prací, avšak na stavbě nedošlo k žádným škodám. 
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Obr. 1 Výrobna na břehu Labe, střední díl konstrukce délky 70 m, mostovka na prostorové skruži 

se smontovaným ocelovým obloukem 

V letošním roce byla postavena podél toku prostorová skruž, na které se připravilo bednění, 

a následně se vybetonoval střední segment lávky. Poté se přikročilo k montáži obou větví 

ocelového oblouku, každá větev této střední části oblouku je rozdělena na 3 montážní díly. 

Mostovka je zavěšena na oblouku pomocí tyčových závěsů (Obr. 1). 

 

Oblouk byl předepnut dočasným táhlem, které se aktivovalo až po instalaci závěsů. Střední 

segment lávky tak dočasně působil jako oblouk s táhlem. Po předepnutí táhla se deformací 

(nadvýšením) oblouku aktivovaly závěsy a rovněž se mostovka nadzvedla z bednění, čímž 

se uvolnilo zatížení skruže. Velkou výhodou tohoto postupu je fakt, že není třeba jednotlivě 

dopínat závěsy na požadovanou sílu. Po odskružení a odbednění se podélně předepnula 

mostovka. 

4.2 Transport konstrukčního dílu 

Celý konstrukční díl sestávající z oblouku, mostovky a závěsů o hmotnosti necelých 400 t 

je připraven k transportu na loď. Ocelová konstrukce byla osazena na dočasných betonových 

patkách, které byly zespodu opatřeny nerezovými deskami. Příčný přesun v délce cca 30 m 

se realizoval po vybudovaných betonových drahách prostřednictvím teflonových kluzných 

desek. Díl byl tažen v obou dočasných patkách oblouku třílanovými hydraulickými 

jednotkami (Obr. 2).  

 

Po přesunu se instalovaly zvedací věže s osazenými hydraulickými jednotkami, které díl 

zvednuly cca o 2 m, po té se mezi dráhy zaplavila loď a konstrukce se na ni spustila. Když 

byla celá tíha konstrukce přenášena plavidlem, což znamenalo zvýšení ponoru lodi asi o 55 

cm,  zvedací věže se demontovaly a přemístily se na místo lávky.  

 

K transportu byl využit běžný tlačný člun o nominální nosnosti 1000 t, na kterém byly 

zřízeny úložné bloky pro osazení konstrukčního dílu. K zaplavení byla využita dvojice 

remorkérů umístěných k sobě kolmo (Obr. 3).  
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Obr. 2 Příčný přesun středního dílu lávky nad vodní tok 

 

Obr. 3 Transport středního dílu lávky na plavidle 300 m proti proudu 

Plavidlo bylo otočeno napříč tokem a po té díl připraven ke zvedání z lodi. Z důvodů řádného 

zabezpečení plavidla v příčné pozici plavební společnost použila třetí remorkér. 

Způsob zaplavení konstrukčního dílu byl předem testován balastem zatíženým plavidlem. 

Cílem testu bylo prověřit manévrovatelnost plavidla a zejména ověřit jeho stabilitu v situaci, 
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kde je umístěno napříč tokem a veškerý průtok vody řekou podtéká pod kýlem lodi. Test 

dopadl úspěšně, zjištěný náklon plavidla vlivem prodění vody byl zcela minimální. Při 

zaplavování konstrukčního dílu však byl navíc minimalizován průtok v Labi a stabilizována 

hladina vody vhodnou manipulací s přilehlými jezy.  

 

Celý proces zaplavení a synchronního zvednutí středního dílu lávky byl zvládnut za 4 hodiny 

za nemalého zájmu veřejnosti.  

4.3 Výstavba v místě lávky 

Na podzim minulého roku v době snížené hladiny Labe byly kromě výsuvných drah ve 

výrobně postaveny i poloostrovy na obou březích Labe vyčnívající asi 15 m do toku. Mezi 

poloostrovy vznikl volný prostor šířky asi 72 m, do něhož se těsně vejde tlačný člun ustavený 

napříč tokem.  

 

Na koncích poloostrovů byly postaveny základy pro montážní věže, které sloužily 

k synchronnímu zvednutí středního segmentu konstrukce připlaveného lodí o cca 7 m 

vzhůru. Věže jsou navrženy jako stavebnice, jejíž prvky byly využity jak ve výrobně 

k nalodění, tak v místě lávky pro zvednutí i jako dočasné podpory pro střední segment do 

doby než se oblouk zkompletoval.  

Zatímco se ve výrobně kompletoval střední díl, mezi břeh a poloostrovy se osadily krajní 

části oblouků o délkách kolem 15 m, které překlenují prostor mezi středním dílem a patkami 

oblouku.  

 

Po ustavení lodi napříč tokem jeřáby osadily zvedací věže a zahájilo se synchronní zvedání 

středního dílu. Jak se loď vynořovala, postupně zatížení přebíraly věže. Po zvednutí do 

dostatečné výšky loď odplula.  

 

Po zvednutí středního dílu se navařily krajní části oblouku (Obr. 4). Patky oblouku zatížené 

velkou vodorovnou silou jsou založeny na mikropilotách. Počítalo se s tím, že po vnesení 

zatížení se mikropiloty zatlačí do horniny, proto byly mezi patky a ocelový oblouk osazeny 

hydraulické lisy, kterými je možné eliminovat deformace základů.  
 

 

Obr. 4 Kompletace oblouku zavěšeného na montážních věžích  

Dočasné táhlo středního dílu lávky bylo postupně deaktivováno, čímž se síla přenášela do 

základových patek. Paralelně byla měřena síla v aktivačních lisech a sledovány deformace 
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základů. Druhý den po dosednutí základových konstrukcí byla drobně rektifikována poloha 

patek oblouku mírným vysunutím lisů. V této fázi konstrukce dočasně staticky působila jako 

dvoukloubový oblouk. 

 

Po té se dobetonovaly části patek v kontaktu s obloukem a pak se předepnuly předpínací 

tyče zajištující spolehlivý přenos sil a momentů mezi ocelovou konstrukcí a betonovou 

patkou, čímž se statický systém působení konstrukce změnil na definitivní – oblouk vetknutý 

do patek (Obr. 5). 
 

 

Obr. 5 Dokončený oblouk působící v definitivním statickém systému 

Břehové části mostovky se budovaly standardním postupem na pevné skruži. Vzhledem 

k tomu, že ukládání betonu vyšší pevnosti probíhalo v letním období za vysokých teplot, 

bylo vhodné betonáž rozdělit na kratší úseky délky pole.  Po kompletaci mostovky se 

doplnilo chybějící předpětí včetně kabelů průběžných po celé délce mostovky - 204 m.  

 

Následovaly pak dokončovací práce, zejména pochozí izolační souvrství, zábradlí 

s osvětlením a instalace elektrických a optických kabelů. Paralelně proběhly demolice 

provizorních konstrukcí, odstranily se poloostrovy pod mostovkou, zpevnily se břehy u 

patek oblouků a zhotovily se dlažby vozovek v okolí lávky včetně čistých terénních úprav.  

5 Závěry  

Návrh realizované lávky zvítězil ve standardní soutěži, které se účastnila řada 

renomovaných projekčních společností. Vítězný návrh lze hodnotit jako velmi zdařilý, 

neboť dispoziční řešení konstrukce ve formě čistých tvarů odpovídá jejímu statickému 

působení. Lávka velmi příznivě zapadá do městského prostředí.  

Technologie výstavby metodou zaplavování vede k minimalizaci prací nad vodním tokem. 

Výrobna na břehu Labe umožňuje poměrně snadnou montáž konstrukčního dílu s využitím 

nízké pevné skruže a s možností manipulací s dílci běžnými jeřáby. Dalším benefitem je 
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velmi krátkodobé omezení plavby. Pro stavbu pomocných konstrukcí se využil čas snížené 

hladiny vody. Oproti pomocným konstrukcím umístěným ve vodním toku při jiných 

postupech výstavby jsou stavební prvky potřebné pro realizovanou technologii odolné proti 

povodním. 

 

Zvolená technologie v průběhu výstavby několikrát mění statický systém konstrukce, což 

klade zvýšené nároky na projekční práce a mj. tak vzniká řada dalších zatěžovacích stavů, 

které je zapotřebí posoudit. Tento přístup má jisté výhody, např. usnadňuje aktivaci závěsů 

a odskružení, ale vyžaduje velmi úzkou spolupráci zhotovitele a projektanta. 

 

Konstrukce je tvořena štíhlými ocelovými i betonovými prvky v mnohých případech silně 

vyztuženými, což klade na zhotovitele nároky na přesnou a velmi pečlivou práci. Vlivem 

omezeného času na výstavbu (vycházející z nekomfortního převážení chodců přívozem) 

stavba vyžaduje efektivní organizaci stavebních a montážních procesů. 

 

Dr. Ing. Petr Vítek 
 HOCHTIEF CZ a.s. 

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

          Czech Republic 

 +420 724 083 248 

 Petr.Vitek@hochtief.cz  

URL www.hochtief.cz 
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Robert Coufal 

 

Zdeněk Hlavsa 

 

Abstrakt 

Udržitelný rozvoj a cirkulární ekonomika jsou v dnešním světě těžce zatíženým lidskou 

činností často skloňované pojmy. Jedním ze způsobů, jak přispět k dlouhodobé udržitelnosti 

je využívání recyklovaných materiálů a druhotných surovin. Sektor stavebnictví produkuje 

v České republice přibližně 40% celkové produkce odpadů ve formě stavebního 

a demoličního odpadu. Zpracování stavební suti po demolici objektů tak nabízí velký 

potenciál k recyklaci, např. ve formě využívání recyklovaného kameniva pro výrobu 

konstrukčního betonu. 

Předmětem článku je shrnutí současného stavu legislativy a z ní vyplývajících možností 

využití stavební suti pro výrobu betonu. Dále článek představuje výsledky vývoje betonu 

s recyklovaným kamenivem ze stavební suti, zkušenosti s každodenní výrobou betonu, 

příklady provedených realizací a statistiky poukazující na vliv recyklovaného kameniva na 

výsledné parametry betonu. V závěru jsou uvedeny podněty ke změně současné legislativy, 

které by umožnili využívání recyklovaného kameniva v betonu ve větším množství. 

Klíčová slova: beton, recyklované kamenivo, stavební a demoliční odpad, parametry 

betonu 

 

1 Normy a legislativa 

Výroba betonu probíhá dle normy ČSN EN 206+A2, respektive dle kombinace norem ČSN 

EN 206+A2 a ČSN P 73 2404. Tyto normy uvažují u některých typů betonů s náhradou až 

50% přírodního kameniva kamenivem recyklovaným. Uvažuje se recyklované kamenivo 

typu A a B (resp. 1 a 2), kde je hlavní složkou betonový recyklát. V případech, kdy je 

k dispozici recyklát s převažující cihelnou složkou, nebo je záměrem použít vyšší náhradu 

přírodního kameniva (až 100%), je třeba pro výrobu vytvořit podnikovou normu a tento 

materiál již nenazývat betonem. Stejně tak není správné označovat pevnostní třídu těchto 

28. BD (2022) 0.1. SEKCE: 28. BD VE ZKRATCE

ISBN 978-80-907611-6-2 257



 

 

 

 

materiálů stejným systémem, jako je značená pevnostní třída betonu v normě ČSN EN 

206+A2 (např. C25/30). Postup s tvorbou podnikové normy a vystavením certifikátu 

stavebně technického osvědčení byl uplatněn i u cementového kompozitu EcoCrete, 

dodávaného společností TBG Metrostav. 

Pro klasifikaci a kontrolu recyklovaného kameniva lze použít standardní normu ČSN EN 

12620+A1 – Kamenivo do betonu. 

2 Příprava cementového kompozitu z recyklovaného kameniva 

Cementový kompozit byl připravován za účelem náhrady betonu v určitých konstrukcích. 

Hlavním účelem byla redukce spotřeby přírodního kameniva a spotřeba části 

vyprodukovaného odpadu z demolice stavby, prováděné mateřskou společností Metrostav. 

Kromě nekonstrukčních výplňových materiálů se cílilo hlavně na náhradu betonů 

pevnostních tříd C12/15 a C25/30. Cílem bylo také porovnání betonového a cihelného 

recyklovaného kameniva a optimalizace procesu míchání. Cílem byla příprava nejen 

ekologického, ale také ekonomicky atraktivního materiálu, který bude dostatečně robustní 

vůči výkyvům v kvalitě recyklovaného kameniva. 

 

Obr. 1 Skládka recyklovaného kameniva 

V Tab. 1 jsou uvedeny výsledky ze zkušebních záměsí, kde bylo porovnáváno využití 

betonového a cihelného recyklovaného kameniva. Je vidět, že s oběma typy recyklovaného 

kameniva je možno vyrobit materiál pro náhradu betonu třídy C25/30. Pevnosti v tlaku jsou 

u materiálu s cihelným recyklovaným kamenivem zhruba o 10% nižší. Co je výrazně nižší 

než u běžných betonu, je modul pružnosti. Střední hodnota modulu pružnosti je pro 

pevnostní třídu betonu C25/30 dle ČSN EN 1992-1-1 uvažována 31GPa. V porovnání s touto 

hodnotou je modul pružnosti materiálu s cihelným recyklovaným kamenivem na 70% 

a u materiálu s betonovým recyklovaným kamenivem na 85%. S tímto faktem je nutno při 

použití materiálů z recyklovaného kameniva počítat a využívat je buď pro nekonstrukční 

prvky, nebo pro tlačené prvky.  
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Tab. 1 Specifikace betonů podle zadávací dokumentace pro zhotovitele 

 

Cementový kompozit EcoCrete 

Měřený parametr 

Betonové 

recyklované 

kamenivo 

Cihelné 

recyklované 

kamenivo 

Jednotka 

Vlastnosti čerstvého betonu 

Sednutí kužele (5 min.) 180 180 mm 

Sednutí kužele (90 min.) 140 150   

Vlastnosti ztvrdlého betonu 

OH betonu (28 dní) 2220 2150 kg/m3 

Pevnost v tlaku - 2 dny 22,6 19,1 MPa 

Pevnost v tlaku - 7 dní 38,3 34,6 MPa 

Pevnost v tlaku - 28 dní 46,3 41,8 MPa 

Pevnost v tlaku - 90 dní 60,3 52,2 MPa 

Průsak tlakovou vodou - 28 dní  24 19 mm 

Válcová pevnost v tlaku - 28 dní 41,5 35,0 MPa 

Modul pružnosti 26,5 21,7 GPa 

 

3 Využití materiálů z recyklovaného kameniva 

Materiály vyráběné z recyklovaných kameniv mohou dosahovat obdobných mechanických 

parametrů jako běžné betony, zhruba do třídy C30/37. Jedinou výjimkou jsou moduly 

pružnosti, kde je potřeba počítat s nižšími hodnotami, což tyto materiály omezuje ve využití 

pro ohýbané konstrukce. Náhrada běžného kameniva kamenivem recyklovaným pak může 

činit až 100%. Konkrétní parametry konkrétních směsí je pak vždy nutné ověřit v rámci 

průkazních zkoušek. 

Typické uplatnění cementového kompozitu z recyklovaného kameniva je následující: 

• Podkladní vrstvy 

• Náhrada zásypů 

• Stěnové konstrukce 

Zkušenosti z výroby ukazují, že materiály z recyklovaného kameniva jsou pro určité 

konstrukce plnohodnotnou náhradou. Způsob výroby a sestavení receptury zajišťuje 

dostatečně dlouhou dobu zpracovatelnosti, dosahované pevnosti jsou bez zásadnějších 

výkyvů v čase a pohledovost konstrukcí je na nečekaně dobré úrovni. 

4 Závěr 

Cementový kompozit z recyklovaného kameniva je ekologickým doplňkem ke 

standardnímu sortimentu betonů. Umožňuje snižovat spotřebu přírodního kameniva, při 

zachování potřebných mechanických parametrů. Díky vhodné koordinaci mezi dodavatelem 

recyklovaného kameniva, výrobcem kompozitu a odběratelem na stavbě, je umožněno 

spotřebování stavebního odpadu, který by byl jinak uložen na skládce, bez zbytečného 
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převážení na mezideponii. Díky tomu dává využití kompozitů z recyklovaného kameniva 

i ekonomický smysl. 

Využití pro podkladní, výplňové i stěnové konstrukce bylo s úspěchem ověřeno. Další 

možnosti využití musí být ještě připraveny a vyzkoušeny. Není ale předpokladem, že by se 

tyto materiály vzhledem k jejich nižším modulům pružnosti využívaly v budoucnu pro 

ohýbané konstrukce, například stropy. 

 

Ing. Robert Coufal, PhD. 
 TBG Metrostav, s. r. o. 

Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 

          Czech Republic 

 +420 724 283 989 

☺ robert.coufal@tbg-beton.cz  

URL www.tbg-metrostav.cz 
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