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na řada vývrtů za poměrně vysokou ce-

nu a odzkoušena pevnost v tlaku na vál-

cových zkušebních tělesech. Z výsledků 

s poměrně velkým rozptylem hodnot ale 

nebylo možné jednoznačně prokázat 

vyhovující či nevyhovující kvalitu. 

VÝSLEDKY ZKOUŠEK 

NA  JÁDROVÝCH VÝVRTECH 

A  MÍRA JEJ ICH SPOLEHLIVOSTI

Při zkouškách na  jádrových vývrtech 

často dochází k  dalším chybám vlivem 

prováděného zkušebnictví. 

Je všeobecně známo, že výsledky 

zkoušek na  vývrtech jsou ovlivňovány 

celou řadou faktorů, a tím je snižována 

jejich průkaznost a objektivnost ve srov-

nání se standardními zkouškami na zku-

šebních tělesech vyráběných na  beto-

nárně nebo na stavbě. Přitom se zkouš-

ky na jádrových vývrtech mnohdy pova-

žují u širší odborné veřejnosti za exakt-

ní a přesné stanovení vlastností betonu 

v konstrukci. Často se na základě takto 

získaných výsledků hodnotí kritéria pře-

depsané třídy betonu s konečnou plat-

ností. Poměrně malý rozdíl v  hodnotě 

získané ze zkoušek vývrtů oproti hod-

notám předepsaným může rozhodnout, 

že celá konstrukce je prohlášena za ne-

vyhovující se všemi z toho vyplývajícími 

právními a finančními důsledky.

Zde je třeba položit důležitou otázku: je 

u zkoušek na jádrových vývrtech z kon-

strukce a u zkoušek na zkušebních tě-

lesech vyrobených a ošetřovaných v la-

boratorních podmínkách splněna pod-

mínka modelové podobnosti?

Velmi ilustrativní pro porovnání míry 

shody jednotlivých parametrů modelo-

vé podobnosti pro hodnocení výsledků 

zkoušek je tab. 1 převzatá z [1]. 

Protože modelová podobnost je u vět-

šiny parametrů neuspokojivá, nelze oče-

kávat obecně předpokládanou shodu 

výsledků. Kromě neuspokojivé modelo-

vé podobnosti je důležité posuzovat její 

kvantitativní dopad na konkrétní výsled-

ky zkoušek. V  této souvislosti doporu-

čuji např. článek [2]. 

ZÁVĚR

Odběry vzorků na stavbě doporučuji, 

vzhledem k popsaným rizikovým vlivům 

ve vzájemné spolupráci mezi výrobcem 

a odběratelem betonu, omezit na nut-

né minimum a věnovat této činnosti (od-

běr vzorků, zhotovení a ošetřování zku-

šebních těles na stavbě v době před ulo-

žením do normových podmínek ve zku-

šebně) mimořádnou pozornost. Veškerá 

zkušební a  kontrolní činnost zajišťova-

ná dodavatelem stavby musí probíhat 

za účasti pracovníka dodavatele betonu.

Jestliže dojde k rozdílnému hodnocení 

kvality betonu na základě výsledků kon-

trolních zkoušek (zkušební tělesa zhoto-

vená v místě výroby a v místě ukládání 

čerstvého betonu), je nutné při hledání 

objektivní skutečnosti na základě zkou-

šek na jádrových vývrtech postupovat 

velice obezřetně a brát v úvahu všechny 

uvedené skutečnosti.

Technickými a technologickými pod-

mínkami včetně předpokládaných zku-

šebních prací je nutné se zabývat bě-

hem předvýrobní přípravy, což je bohu-

žel činnost, jejíž význam je v posledních 

letech značně podceňován.
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Nakladatelství Academia vydalo na sklonku loňského ro-
ku v edici Paměť autobiografickou knihu jednoho z před-
ních představitelů cementářského průmyslu v Českoslo-
venské a  později České republice. Je to zcela ojedině-
lá publikace. Knihkupectví obvykle nabízejí autobiogra-
fie herců, spisovatelů, umělců nebo případně úspěšných 
podnikatelů, ale životopis inženýra a vrcholového mana-
žera cementáren je do výkladů a na pulty pokládán zřej-
mě poprvé. 

Autor poutavě a svěže vypráví o svém dětství v jihomo-
ravské vesnici Podivín, vzpomíná na své rodiče, jejich rá-
zovité sousedy a pevné životní zásady, které jim pomá-
haly v nelehkých situacích a které později mnohokrát po-
mohou i  jemu. Přes úsměvné i  smutnější příhody z  dob dospívání 
a studií se dostává k seznámení se s praktickým životem ve výrobním 
cementářském závodě s postupným stoupáním po žebříku odpověd-
nosti a pravomocí vzhůru. K zadávaným úkolům přistupuje spíše ja-
ko k výzvám a pomyslná laťka k překonání se zvolna zvedá výš a výš. 
Přicházejí však i mnohá tvrdá ponaučení a střety s politicko-ideolo-

gickým vedením na nejrůznějších úrovních. Čtenáře mů-
že až mrazit v zádech při uvědomění si, jak byla mnohá 
rozhodnutí ovlivňována prostou lidskou závistí schovanou 
za různé demagogicko-dogmatické poučky a bezobsaž-
né fráze. Kolik úsilí bylo třeba vynaložit na jejich zdolání. 
Život profesní se střídá s životem soukromým a oba stej-
ně rychle zdolávají změnu politicko-hospodářského sys-
tému v naší zemi a učí se v nových podmínkách.

K  nejzajímavějším pasážím knihy patří zamyšlení 
na  konci každé z  dvaceti kapitol. Jejich témata jsou 
překva pivě různorodá a ukazují, že úspěšný manažer ne-
může přemýšlet jen o efektivitě výroby a zvyšující se pro-
duktivitě, ale že jeho záběr musí být mnohem širší. Uvážli-
vá a zodpovědná rozhodnutí si žádají hlubší základ. Nad-
hled, inspi raci a sílu k nim čerpal autor z krásné literatury, 
hudby, divadla a zejména diskuzí s mnohými přáteli. Jsou 
současně i výzvami k čtenáři, aby se „zastavil“ a trochu 

zamyslel, a to v naší uspěchané době rozhodně neškodí. 
Přeji Vám příjemné čtení i chvilky zamyšlení.

Jana Margoldová
Vydalo nakladatelství Academia, Praha 2011
434 stran, 53 čb fotografií ISBN 978-80-200-2047-5

Tab. 1 Porovnání sledovaných parametrů zkušebních těles tvaru krychle o hraně 150 mm 

a jádrového vývrtu [1] ❚ Tab. 1 Comparing parameters of specimen cube (150 mm) with the 

cored one

Sledovaná veličina Krychle Jádrový vývrt Shoda

Hutnění normové různorodé převážně ne

Ošetřování normové různorodé převážně ne

Kvalita tlačných 
ploch

převážně ideální zejména 
u ocelových forem

různorodá, převážně závislá 
na kvalitě zaříznutí 

a koncování
velmi často ne

Kvalita povrchu 
tělesa

uzavřený povrch tvořený vrstvou 
cementového tmelu

řezná plocha s odkrytými 
styčnými sparami mezi matricí 

a kamenivem
ne

Poměr max. zrna 
k min. rozměru 
tělesa

většinou cca 1 : 6
1 : 3 průměr 70 mm

1 : 4 průměr 100 mm
1 : 6 průměr 150 mm

pouze u vývrtu průměru 
150 mm

Přítomnost výztuže ne občas ano často ne
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