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V  rámci rekonstrukce a  dostavby areálu vyso-

ké školy v  Olomouci byly zjištěny nedostatečné 

pevnosti betonu nosné konstrukce objektu, jehož 

výstavba probíhala v 50. letech minulého století. 

Na  základě výsledků stavebního průzkumu byly 

navrženy tři varianty statických opatření: ocelová 

bandáž doplněná vnějším předpětím, ocelová 

bandáž doplněná tuhou ocelovou výztuží nebo 

přídavná železobetonová konstrukce ze stříka-

ného betonu. Varianty byly porovnány z  technic-

kého i  ekonomického hlediska. Článek popisuje 

vybranou variantu – ocelovou bandáž doplněnou 

vnějším předpětím. ❚ During the reconstruction 

and completion of the University in Olomouc 

built in the 1950s, it was discovered that the 

concrete used in the load-bearing structure was 

of insufficient strength. Based on the results 

of the structure surveying, three structural 

repair measure possibilities were designed, 

namely: steel bandages with additional external 

prestressing, steel bandages supplemented with 

rigid steel reinforcement, additional reinforced 

concrete structure made from sprayed concrete. 

Preliminary designed alternatives were compared 

according to technical and economical aspects. 

The selected variety (steel bandages with 

additional external prestressing) is described in 

this paper in more detail.

Objekt vysoké školy v Olomouci byl vy-

stavěn v letech 1955 až 1960. Architek-

tonický návrh vycházel z  ateliéru Jiřího 

Krohy ve  spolupráci s  ateliérem Václa-

va Roštlapila z let 1950 až 1952 (obr. 1). 

Je součástí komplexu budov, jehož jed-

notlivé objekty jsou odděleny dilatační-

mi spárami. Vlastní řešená část je tvoře-

na železobetonovým skeletem – sloupy 

a průvlaky, které prochází obousměrně 

v rastru tvořeným sloupy a deskami ulo-

ženými na průvlacích. Poměrně rozsáh-

lá a členitá konstrukce (obr. 2, 7 a 8) je 

založená na železobetonových patkách 

a pasech v různých výškových úrovních. 

Objekt má čtyři nadzemní podlaží: 

v 1. NP (a sníženém 1. NP) je technic-

ké zázemí, dílny, sklady apod., v 2. NP 

v úrovni hlavního vstupu do objektu je 

foyer, šatny, respirium a stupňovitá vel-

ká aula na výšku dvou podlaží se záze-

mím, v 3. NP je balkón foyeru a dvě ma-

lé posluchárny ve sklonu, v průčelí bu-

dovy pak učebny a kanceláře. V 4. NP 

je půdní prostor a  strojovna výtahu; 

střešní konstrukce je nad foyerem tvo-

řena dřevěným krovem a  nad malými 

posluchárnami a  aulou kovovým kro-

vem s vazníky, jejichž dolní pásnice zá-

roveň vynášejí strop – desky Hurdis 

uložené do ocelových nosníků. Prostor 

nad otevřeným foyer je zastropen kopulí 

(provedena obdobným způsobem jako 

monierka) se světlíkem, která je vynáše-

na šikmými nosníky s táhly.

STAVEBNÍ  PRŮZKUM

V  letech 1996 až 2011 bylo v  objektu 

provedeno několik dílčích kontrol stavu 

konstrukce, při kterých byla zjištěna níz-

ká pevnost betonu nosných konstrukcí 

(C4/5, C8/10 apod.).

V souvislosti s plánovanou rekonstruk-

cí 1.  NP (a  dalším rozšiřováním areá-

lu) byl v první polovině roku 2011 prove-

den ve dvou etapách podrobný staveb-

Obr. 1 Hlavní vstup do objektu ❚ Fig. 1 Frontal view

Obr. 2 Foyer (2. a 3. NP) ❚ Fig. 2 Hallway (1st and 2nd above-ground 

floor)

Obr. 3 Půdorys objektu; třídy pevnosti betonu jednotlivých prvků 

❚ Fig. 3 Structure layout; strength classes of concrete members

Obr. 4 Stav sloupu po odstranění omítky a nesoudržných částí 

a nanesení antikorozní ochrany výztuže ❚ Fig. 4 Condition of a typical 

column (following the removal of plaster and incoherent parts and coating 

corrosion-proof agent)

Obr. 5 Stav průvlaků po odstranění omítky a nanesení antikorozní 

ochrany výztuže ❚ Fig. 5 Condition of a typical girder (after removal of 

plaster and coating corrosion-proof agent)

Obr. 6 Nedostatečná krycí betonová vrstva výztuže desky, stav 

po odstranění omítky a izolačních desek ❚ Fig. 6 Slabs – insufficient 

concrete cover (after removal of insulating slabs and plaster)
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ní průzkum nosné železobetonové kon-

strukce: sloupů v  1. NP (následně ta-

ké částečně v 2., 3. a 4. NP) a stropní 

konstrukce nad 1. NP. První etapa za-

hrnovala prostor 1. NP a  prostor stro-

jovny výtahu v 3. NP a 4. NP. Celkem 

bylo odebráno patnáct jádrových vý-

vrtů Ø 100 mm z nosných sloupů, de-

set jádrových vývrtů Ø  75  mm z  prů-

vlaků a osm jádrových vývrtů Ø 50 mm 

ze stropních desek. Druhá etapa zahr-

novala prostory 1. NP z důvodu ověře-

ní pevností ve  střední části konstrukce 

a dále vybrané (výrazněji zatížené) slou-

py v 2. a 3. NP. 

Průzkumem zjištěná pevnost betonu 

sloupů se pohybuje v  rozmezí C3/3,5 

až C9/12,5, průvlaků C6/7,5 až C9/12,5 

a  stropních desek C12/15. Projekto-

vá třída betonu byla B170 (C10/13,5). 

Vzhledem ke značnému rozptylu zjiště-

ných pevností v  rámci konstrukce by-

ly při statickém přepočtu a  posuzová-

ní prvků uvažovány v jednotlivých čás-

tech konstrukce rozdílné pevnosti beto-

nu (obr. 3). 

Výztuž byla použita hladká, dle pro-

jektu ocel 10370 s návrhovou pevností 

180 MPa. Výkresová dokumentace sta-

tické části je dochována v  nekomplet-

ní podobě. Množství a  umístění výztu-

že bylo na  vybraných sloupech a  prů-

vlacích ověřováno a  víceméně odpoví-

dá (odchylka cca ± 20 %) projektové do-

kumentaci.

V nosné konstrukci nebyly vizuální kon-

trolou zjištěny závažné statické poruchy 

(deformace nebo trhliny), při postupném 

odstraňování omítek ovšem došlo k od-

halení lokálních poruch, vlasových trhlin 

a  nedostatků v  kvalitě použitého beto-

nu, resp. uložení výztuže (obr. 4, 5 a 6).

NÁVRH SANACE

Z  výsledků průzkumů vyplývá, že 

jak u  sloupů, tak u  průvlaků v  rám-

ci 1. NP (a některých sloupů 2. NP) je 

beton s  velmi nízkou pevností v  tlaku 

(od C3/3,5 do C9/12,5), kterou norma 

pro navrhování betonových konstrukcí 

vůbec neuvažuje [3] (uvedena je nejniž-

ší pevnostní třída až C12/15). I při uvá-

žení tak nízkých hodnot pevnosti beto-

nu řada sloupů nesplní požadavky [3] 

na mezní stav únosnosti (obr. 10), pro-

blém je také se zaručením další život-

nosti, resp. dostatečné trvanlivosti. Pro-

to je u všech sloupů a průvlaků na úrov-

ni 1. NP navržena ocelová bandáž.

 V celém rozsahu objektu je nedosta-

tečné množství výztuže v oblastech zá-

porných momentů u průvlaků. Většinou 

se jedná pouze o podélnou výztuž tvo-

řenou prodlouženými částmi smyko-

vé výztuže (ohyby).  Přitom výztuž v ně-

kterých polích není schopna převzít pří-

padné namáhání z  podpor – v  přípa-

dě, že by se uvažovala redistribuce. 

V okrajových částech průvlaků je dopl-

něna pouze konstrukční výztuží styko-

vanou právě ve styčnících – chybí rovné 

nosné vložky. Je tedy možno souhrnně 

konstatovat, že průvlaky na mnoha mís-

tech nevyhovují na  přenesení ohybo-

vých momentů ani po redistribuci (a ná-

sledné redukci) ohybových momentů; 

průzkumem zjištěné množství výztuže 

v  oblastech kladných momentů je ne-

dostatečné. Proto bylo potřeba provést 

také zesílení vodorovných průvlaků.

Byly navrženy tři varianty sanace nos-

né konstrukce: 

• ocelová bandáž sloupů, ocelová 

bandáž průvlaků a  zesílení průvlaků 

ocelovými profily uloženými na  ban-

dáži sloupů,

• ocelová bandáž sloupů, ocelová ban-

dáž průvlaků a zesílení průvlaků exter-

ním předpětím pomocí monostrandů,

• přídavná železobetonová konstrukce 

ze stříkaného betonu. 

U každé z variant se uvažovalo i se za-

jištěním trhlinami narušeného zdiva skle-
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Interakční diagram sloupu (8ø20)
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něnou FRP (Fiber Reinforced Polymers) 

výztuží kotvenou do  drážek, která 

má srovnatelné vlastnosti s  ocelovými 

nerezovými výztužemi používanými 

k  obdobným účelům, ale její aplikace 

vychází ekonomicky výhodněji.

Na  základě ekonomických (množ-

ství oceli použité na sanaci), statických 

a  technických aspektů (co nejmenší 

další přitížení konstrukce) byla zvole-

na varianta s použitím bandáže a do-

datečným externím předpětím většiny 

průvlaků. Některé průvlaky budou za-

jištěny podepřením ocelovými nosníky, 

resp. u  masivních a  málo zatížených 

průvlaků je uvažováno pouze s  ban-

dáží. Pro statické posouzení byl vytvo-

řen prostorový výpočtový model nos-

né konstrukce objektu a  řešen MKP 

(obr. 7 a 8).

Pevnost betonu desek je dostatečná 

(C12/15). Nicméně při ověřování únos-

nosti bylo zjištěno, že u  desek s  roz-

pětím 3,6 x 6,4 (6,3) m je nedostateč-

né vyztužení (v  obou směrech ø  10 

po 200 mm). Proto bylo navrženo po-

depření nevyhovujících desek ocelo-

vými profily. Ostatní desky převážně 

čtvercového tvaru (s  rozponem 3,6 x 

3,6  m) z  hlediska mezního stavu po-

rušení ohybovým momentem vyhoví 

(6 ø 10 mm na 1 m šířky). 

BANDÁŽ SLOUPŮ A  PRŮVLAKŮ

Nosné ocelové profily bandáže sloupů 

byly navrženy s ohledem na aktuální de-

formační stav sloupů při provádění ban-

dáže, napjatost v  bandáži byla určena 

na základě deformační rezervy stávající-

ho železobetonového sloupu. Schéma 

provedení bandáže je na obr. 9, 11 a 12.

Vnesení příčného napětí do sloupu je 

zajištěno postupným zahříváním pás-

ků bandáže o teplotu cca 100 °C (opro-

ti teplotě nenahřátých částí bandáže; 

kontrola teploty termokřídou) a přivaře-

ním k rohovým úhelníkům.

Vzhledem k  nízké pevnosti betonu 

průvlaků bylo nutné provést také ban-

dáž většiny průvlaků, a to po dokonče-

ní bandáží sloupů. Bandáž průvlaků je 

vždy uložena na bandáž sloupů ve sty-

cích sloupů a průvlaků (je zajištěn pře-

nos části zatížení z průvlaků do bandá-

že sloupů).

Při posuzování sloupů s  bandáží se 

vycházelo z napjatostního stavu sloupu, 

který odpovídá zatížení při provádění 

bandáže. Do  únosnosti sloupu s  ban-

dáží (obr. 10) byla započítaná únosnost 

jen těch rohových úhelníků, které se na-

cházejí v tlačené oblasti sloupu:

• pro danou excentricitu zatížení v pří-

padě posouzení kombinací zatíže-

ní pro maximální normálovou sílu a/

nebo maximální momenty v  jednom 

či druhém směru (odděleně), obr. 10,

• pro danou normálovou sílu v  přípa-

dě posouzení kombinace, která vy-

vodí největší interakci momentů v na-

vzájem kolmých směrech dle vztahu 

normy [3]:

M

M

M

M
Edz

Rdz

a

Edy

Rdy

a

1 ,

kde MEdz, MEdy je návrhový moment 

k příslušné ose včetně účinků druhého 

řádu, MRdz, MRdy je ohybová únostnost 

k příslušné ose a a je exponent závislý 

na tvaru průřezu, návrhové hodnotě 

normálové síly a únostnosti.

ZESÍLENÍ  VODOROVNÝCH 

PRVKŮ EXTERNÍM PŘEDPĚTÍ

Hodnoty předpínacích sil a  geometrie 

vedení lan (umístění deviátorů, kotev 

atd.) byly určeny tak, aby byly částeč-

ně vyrovnány ohybové momenty a po-

souvající síly v  průvlacích od  části stá-

lého zatížení (obr. 13 a 14). Byla použi-

ta lana Monostrand HDPE 1670/1860 

ø  12,7  mm nebo HDPE 1670/1860 

ø 15,2 mm.

Horní deviátory jsou tvořeny ocelo-

vým plechem ohnutým do  tvaru čás-

ti válcové plochy o poloměru 400 mm, 

Obr. 7 Výpočtový model nosné konstrukce objektu 

❚ Fig. 7 FEM computing model of the load-bearing structure

Obr. 8 Výpočtový model nosné konstrukce objektu – prutové prvky 

řešeného 1. NP ❚ Fig. 8 FEM computing model of the load-bearing 

structure – beams and columns within the ground floor

Obr. 9 Způsob provedení ocelové bandáže ❚ Fig. 9 Schematic 

diagram of a steel bandage

Obr. 10 Interakční diagram sloupu bez bandáže a s bandáží ❚ 

Fig. 10 Column interaction diagram (without and with bandage)

Obr. 11 Nahřívání pásku bandáže ❚ Fig. 11 Bandage application 

– preheating

Obr. 12 Provedení bandáže sloupu ❚ Fig. 12 Bandage 

application

Obr. 13 Část půdorysného schématu vedení předpínacích lan ❚ 

Fig. 13 External unbonded tendon trajectories – part of the 

ground plan

Obr. 14 Trajektorie vedení externí nesoudržné předpínací výztuže 

❚ Fig. 14 External unbonded tendon trajectories
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který je osazen do maltového lože. Ve-

dení lana je zajištěno přivařenými pruty 

z hladké oceli po krajích plechu. Deviá-

tory jsou umístěny po stranách sloupů. 

Dolní deviátory jsou tvořeny svařen-

cem, lano je vedeno přes plech také 

o poloměru 400 mm, který je prostřed-

nictvím dvou kusů I profilů přivařen pří-

mo na úhelníky bandáže průvlaků.

Vzhledem k  průběhu vnitřních sil 

od  zatížení stálého a  užitného (rov-

noměrná spojitá zatížení) je vhodné 

umístit v polích dva deviátory; bylo po-

užito u  průvlaků větších rozpětí (cca 

6  m). U  průvlaků kratších rozpětí (tj. 

3,6 m) musel být umístěn jeden deviá-

tor uprostřed pole. V opačném přípa-

dě by bylo vzhledem k malému rozpětí 

pole a výškovému převýšení vedení la-

na v poli a nad podporou (velké úhlové 

změny trasování kabelu) nutno polo-

měry zakřivení plechů deviátoru zmen-

šit, aby nedošlo k  zalomení kabelu 

o hranu deviátoru. U delších průvlaků 

jsou vedena lana po  stranách průvla-

ku. U kratších nosníků, kde je potřeb-

né předpětí menší, je lano vedeno pou-

ze po jedné straně nosníku. Z důvodu 

přenesení krouticího momentu v  mís-

tě přivařeného dolního deviátoru jsou 

zhuštěny svislé třmeny bandáže prů-

vlaku. Lana jsou vedena 50 mm od líce 

sloupů (průřez 450 x 450 mm) a proto-

že šířky průvlaků jsou rozdílné (od 300 

do 450 mm), byly vodící plechy dolních 

deviátorů umístěny tak, aby vedení la-

na zůstalo ve  svislé rovině a  průvlaky 

nebyly namáhány dalším momentem 

ve vodorovné rovině.

Kotvení lan je provedeno většinou 

v  obvodových průvlacích, neprůběžná 

lana pak ve vnitřních průvlacích ve výš-

ce navazující železobetonové des-

ky; pouze v  místech výškových změn 

stropní konstrukce bylo nutné navrh-

nout překotvení lan (obr. 15, 16 a 17).

Předpínací síly na  jedno lano jsou 

v rozmezí 70 kN u lan zesilujících kratší 

průvlaky a až 100 kN u  lan zesilujících 

nosníky delších rozpětí – tato lana bu-

dou předpínaná ve dvou fázích tak, aby 

nedošlo při napínání (kdy jsou odstra-

něny podlahy) ke vzniku opačných mo-

mentů než od  zatížení, které by poru-

šily konstrukci vznikem kolmých trhlin. 

Proto druhá fáze napínání proběhne až 

po zhotovení podlah.

ZÁVĚR

Jinak zachovalá a  po  architektonické 

stránce krásná budova musí být ná-

kladně sanována z důvodu použití ne-

kvalitního betonu, který vykazuje nedo-

statečnou pevnost. 

I přes zjištěné nízké pevnosti betonu 

není nutné objekt odstranit (jak by to-

mu bylo např. v případě použití betonu 

s  hlinitanovým cementem), po  vhod-

ném návrhu sanace jej lze i  nadále 

dlouhodobě a bezpečně využívat.

Ekonomické a  technické srovnání 

jednotlivých alternativ sanace umožni-

lo nalézt optimální řešení, které zajistí 

dostatečnou spolehlivost a  trvanlivost 

sanované konstrukce.

Prezentované výsledky byly získány za finančního 

přispění MPO ČR projektu FR TI4 159 „Light 

structures – progresivní konstrukce z moderních 

kompozitních materiálů“ a za finančního přispění 
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Obr. 15 Překotvení u vnitřního průvlaku ❚ Fig. 15 Detail of one 

of the anchorages – inner girder

Obr. 16 Kotva v obvodovém průvlaku ❚ Fig. 16 Detail of the anchor in 

the peripheral girder

Obr. 17 Kotva v blízkosti dilatační spáry ❚ Fig. 17 Detail of the 

anchor – girder close to shrinkage joint
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