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Článek se věnuje diagnostice železobetonové 

konstrukce vybudované ve 30. letech minulé-

ho století. Již v  rámci předběžných prohlídek 

objektu se objevilo podezření z použití hlinitano-

vého cementu v  betonu. Provedením diagnos-

tiky a  laboratorními analýzami byl předpoklad 

výskytu hlinitanových cementů v betonu potvr-

zen. ❚ The article describes diagnosis of the 

reinforced concrete structures built in the 30s of 

the 20th century. Already during the preliminary 

examinations of the facility, suspicion was 

conceived that aluminate cement was used 

in concrete. After the performed diagnostics 

and laboratory analysis, this suspicion of 

occurrence of aluminate cements in concrete 

was confirmed.

POPIS OBJEKTU

Obchodní dům Baťa v  Mariánských 

Lázních na ulici Dykova čp. 144 byl 

pětipodlažní železobetonový skelet se 

čtyřmi nadzemními a jedním podzem-

ním podlažím. Dům byl situován na 

rohu Hlavní třídy a ulice Dykovy, kte-

rá prudce stoupá od křižovatky vzhů-

ru k ulici Lidická a Ruská (obr. 1). Ob-

jekt byl zapsán na seznamu nemovi-

tých kulturních památek pod číslem 

50830/4-5239 od roku 2001.

Projektová dokumentace objektu 

a jeho výstavba byla realizována ve 30. 

letech 20. století, tj. v  době provádě-

ní diagnostiky měl objekt více než 80 

let. Z dostupných materiálů a podkla-

dů nalezených v  archivu příslušného 

stavebního úřadu a na základě prohlíd-

ky objektu vyplynulo, že budova neby-

la v minulosti nikterak přestavována či 

rekonstruována a že stav v době pro-

vádění průzkumu plně odpovídal pro-

vedení při výstavbě objektu.

KONSTRUKČNÍ  SYSTÉM 

OBJEKTU

Objekt byl založen na základových pa-

sech a patkách, průřezy monolitických 

železobetonových základových pasů 

byly vždy obdélníkového tvaru. Zákla-

dové patky byly tvaru komolého jehla-

nu se čtvercovou podstavou.

Vnitřní svislé nosné prvky byly tvoře-

ny železobetonovými sloupy kruhové-

ho průřezu. Ve štítových stěnách byly 

sloupy průřezu čtvercového. Obvodo-

vé stěny v suterénu byly rovněž ze že-

lezobetonu tloušťky 300 mm.

Stropní konstrukce nad suterénem 

byla tvořena železobetonovým trá-

movým stropem s  průvlaky a trámy. 

Stropní konstrukce nad nadzemními 

podlažími byla železobetonová žebír-

ková se spodní vyztuženou podhle-

dovou deskou s průvlaky mezi sloupy.

Schodiště do suterénu bylo tvořeno 

lomenou železobetonovou schodišťo-

vou deskou s nadbetonovanými stup-

ni. Schodiště nadzemních podlaží by-

lo tvořeno železobetonovými lomenými 

trámovými schodnicemi, mezi kterými 

byla vybetonována schodišťová deska 

s nadbetonovanými stupni.

Prohlídka objektu

Předběžnou prohlídkou provedenou 

na základě výzvy k vyjádření majite-

le objektu k poruchám v suterénu by-

lo zjištěno masivní porušení krycích 

vrstev betonu železobetonového slou-

pu v prostorách bývalé kotelny s  vidi-

telně pokročilým stadiem koroze výztu-

že sloupu v jeho patě (obr. 2). V rámci 

předběžného opatření byly stropní kon-

strukce v okolí sloupu dočasně zajiště-

ny montážními stavebními stojkami.

Současně s tímto opatřením byla pro-

vedena celková prohlídka vizuálně pří-

stupných částí nosných betonových 

konstrukcí, kde byly shledány další lo-

kální poruchy.

Ze sloupu v suterénu byl dále na zá-

kladě nezvyklého povrchového zbar-
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vení betonu odebrán vzorek, který byl 

následně podroben chemické analýze, 

z  jejíž závěrů vyplynulo, že vzorek ob-

sahoval vysoké množství Al2O3 a s vy-

sokou pravděpodobností se tudíž jed-

nalo o beton s hlinitanovým cementem.

Na základě tohoto zjištění bylo spo-

lu se zástupci majitele objektu rozhod-

nuto o provedení stavebně statického 

posouzení objektu včetně podrobného 

materiálového průzkumu betonů nos-

ných konstrukcí objektu a podrobné-

ho chemického složení použitého be-

tonu. V  rámci diagnostiky objektu ne-

bylo uvažováno s ověřováním vyztuže-

ní, neboť byla k dispozici dochovaná 

projektová dokumentace s  podrob-

ným statickým výpočtem včetně vý-

kresové dokumentace. 

STAVEBNĚ MATERIÁLOVÝ 

PRŮZKUM

Ve dnech 21. a 22. května 2014 byl 

proveden podrobný stavebně mate-

riálový průzkum kvality betonu nos-

ných konstrukcí pracovníky Ústavu sta-

vebního zkušebnictví Fakulty stavební 

VUT v Brně.

Před zahájením vlastních diagnostic-

kých prací byly provedeny čtyři kopa-

né sondy za účelem zjištění stavu žele-

zobetonových základových konstrukcí 

(obr. 3). Provedením tří sond u sloupů 

bylo zjištěno, že základové konstrukce 

svým tvarem odpovídají původní histo-

rické dokumentaci.

Při prohlídce na místě bylo rozhodnu-

to o odběru jádrových vývrtů o průmě-

rech 50  mm (nosné sloupy a stropní 

konstrukce) a 75 mm (základové kon-

strukce a stěny v suterénu).

Převážná většina odběrů vzorků be-

tonu byla provedena v suterénu, který 

nebyl v době provádění průzkumu uží-

vaný. V nadzemních podlažích byla dia-

gnostika omezena na nejnutnější mož-

ný rozsah prací. Celkem bylo odebrá-

no 25 jádrových vývrtů (obr. 4), na kte-

rých byly provedeny laboratorní zkouš-

ky pevnosti betonu v tlaku. Na základě 

stanovených pevnostních parametrů 

a umístění v  konstrukci byly vybrány 

vzorky pro chemickou analýzu.

Výsledky stavebně materiálového 

průzkumu

Po provedených laboratorních zkouš-

kách pevnosti betonu v  tlaku nebylo 

možné z důvodu velmi vysoké variabi-

lity výsledků určit výslednou pevnost-

ní třídu vztaženou na celý objekt. Sta-

novené výsledky pevností betonu by-

ly rozděleny do několika zkušebních 

oblastí dle typu konstrukce, podlaží 

a místních podmínek (vlhkost v suteré-

nu). Roztřídění do jednotlivých oblastí 

je znázorněno v tab. 1 a na obr. 5. Pro 

vyhodnocení pevnostních parametrů 

betonu bylo využito postupu dle nor-

mových předpisů [4] a [5], charakteri-

stická pevnost betonu byla stanovena 

v souladu s postupem uvedeným v [3] 

s  uvažovaným neznámým Vx a  log-

normálním rozdělením materiálových 

vlastností.

Struktura betonu základových patek 

odpovídala stanoveným pevnostním 

parametrům uvedeným v tab. 1 (vizuál-

ně nižší obsah pojiva, povrchová póro-

zita betonu atd.). U sondy do základo-

vého pasu nebylo možné odebrat vzo-

rek betonu z důvodu jeho velmi špatné 

kvality (během odvrtu docházelo k vy-

mílání pojiva v důsledku chlazení vrtu), 

odhadovaná pevnost byla do 1,5 MPa. 

Na betonech základových konstruk-

cí nebyla provedena chemická analý-

za, dle struktury betonu a barvy poji-

va nebylo pojato podezření na obsah 

hlinitanových cementů v  základových 

konstrukcích.

Z  obr.  5 je patrné, že rozdělení do 

jednotlivých oblastí koreluje s polohou 

sloupů v  konstrukci s  ohledem na je-

jich lokaci. V oblasti 1 se nacházely 

sloupy ve sníženém suterénu, kde by-

la původně kotelna a jednalo se o mís-

to s největší povrchovou vlhkostí nos-

ných konstrukcí, a  sloupy se zvýše-

nou vlhkostí od zasypaného prostoru 

mezi levou obvodovou stěnou a vnitř-

ní souběžnou železobetonovou stě-

Tab. 1 Fyzikálně-mechanické parametry betonu dílčích konstrukčních celků ❚ 

Tab. 1 Physical-mechanical parameters of the concrete of the partial construction units

Označení oblasti

Objemová 
hmotnost

Pevnosti na vzorcích 
(vzorek 1:1 výška/průměr)

Charakteristická 
pevnost

D minimální průměrná maximální Xk

[kgm-3] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

základové patky 2 000 6,9 7,9 8,8 6,2

základový pas  nebyly odebrány kompaktní vzorky betonu

původní stěny – 1. PP 1 960 2,9 8 14,3 –

sloupy 1. PP – oblast 1 2 050 8 10,3 11,8 7,8

sloupy 1. PP – oblast 2 2 180 17,4 21,2 25,5 17,2

stropní konstrukce nad 1. PP 2 220 19,2 21,1 24,1 18,1

sloupy 1. NP 2 090 9,9 10,1 10,3 9,3

sloupy 2. NP 2 010 7,5 8,2 8,8 6,3

sloupy 3. NP 2 070 4,5 5,5 6,3 4,2

sloupy 4. NP  nebyl odebrán kompaktní vzorek

Obr. 1 Perspektiva budovy ❚ 

Fig. 1 Perspective of the building

Obr. 2 Pohled na sloup v suterénu se silně 

zkorodovanou betonářskou výztuží 

❚ Fig. 2 View of a column in the basement 

with heavily corroded reinforcement bars

Obr. 3 Kopaná sonda u základového pasu 

u sloupu č. 2 ❚ Fig. 3 Probe at the strip 

foundation near the column no. 2

Obr. 4 Vzorky betonu ❚ Fig. 4 Concrete 

specimens
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nou. Sloupy nacházející se v  oblas-

ti 2 byly volně přístupné, nacházely se 

v  jedné úrovni a nebyly ovlivněny zvý-

šenou vlhkostí, jako tomu bylo v přípa-

dě oblasti 1. 

Nosné sloupy nadzemních podla-

ží vykazovaly klesající pevnost betonů 

ve vyšších podlažích, ve 4. NP pak již 

nebylo možné vzhledem k nízké pev-

nosti betonu ve sloupu vyjmout celist-

vý vzorek. Klesající tendence stanove-

ných pevností betonu sloupů je rovněž 

patrná z tab. 1.

Z  vodorovných nosných konstrukcí 

bylo možné získat vzorky jen ze stro-

pu nad 1. PP (suterén) vzhledem k pro-

vozu v  objektu, výsledky charakteris-

tických pevností betonu jsou uvedeny 

rovněž v tab. 1.

CHEMICKÁ ANALÝZA BETONU

Pro chemickou analýzu betonu by-

lo vybráno celkem sedm vzorků: slou-

py v prostoru kotelny (č. 1 a 4), sloup 

v hlavní místnosti v  suterénu (č. 12), 

sloup v 1. NP (č. 21), sloup ve 2. NP 

(č. 22), sloup ve 3. NP (č. 23) a sloup 

ve 4. NP (č. 25).

Na vzorcích bylo provedeno zhod-

nocení povrchové struktury pojivové-

ho systému optickou mikroskopií, sta-

novení krystalograficky aktivních slo-

žek neznámého pojiva rentgenovou 

difrakční analýzou a studium mikro-

struktury, typických krystalických či 

amorfních útvarů s prvkovou analýzou 

vybraných složek s  využitím skenova-

cí elektronové mikroskopie s EDS ana-

lyzátorem.

Optickou mikrografií byly všechny 

vzorky prozkoumány a povrchy byly 

nasnímkovány při zvětšení 30x (obr. 6). 

Nebyly pozorovány významné odchyl-

ky ve složení pojivového systému, pl-

niv, výrazné defekty či nadlimitní mak-

roporozita. Vzorky vykazovaly různou 

míru degradace, přičemž příčina rozdí-

lů nebyla stanovována.

Pro rentgenovou difrakční analýzu 

byly dodané vzorky pomocí okruž-

ní laboratorní pily odděleny v hloubce 

20 až 40 mm (měřeno od svrchní čás-

ti konstrukce) a  následně byly namle-

ty (maximální velikost částic 0,09 mm), 

kvartovány a reprezentativní vzorky by-

ly podrobeny analýze. Vzhledem k to-

mu, že nebyly identifikovány typické 

složky portlandského cementu či je-

ho hydratačních produktů, lze konsta-

tovat, že neznámý pojivový systém ne-

byl založen na bázi portlandského ce-

mentu. Naopak byl identifikován typic-

ký hydratační produkt hlinitanového 

cementu s vysokou termodynamickou 

stabilitou (gibbsit) a především karbo-

natační produkty – vápenaté uhličitany 

(kalcit, aragonit, vaterit).

S  využitím elektronového mikrosko-

pu s EDS analyzátorem byly pozorová-

ny krystalické útvary s typickým des-

tičkovitým tvarem (gibbsit) a produkty 

karbonatační degradace pojiva (kalcit, 

aragonit, vaterit) (obr. 7). Nebyly nale-

zeny typické hydratační složky port-

landského cementu. Studovaná mik-

rostruktura vykazovala výraznou mik-

roporozitu související s vysokým stup-

něm degradace pojivového systému. 

ZÁVĚRY

Ačkoliv nebyly ve velkém rozsahu pa-

trné projevy ztráty únosnosti železo-

betonových prvků monolitického že-

lezobetonového skeletu objektu Baťa 

v  Marián ských Lázních, provedené 

průzkumy jednoznačně prokázaly, že 

docházelo k výrazným poklesům pev-

ností betonů vlivem přeměny kalcium-

hydroaluminátů vzniklých hydratací po-

užitého pojiva na bázi hlinitanového ce-

mentu. Mnohé rozhodující prvky, jako 

byly základové patky, sloupy a  sute-

rénní stěny, měly v době provádění dia-

gnostiky již tak nízkou nebo téměř ne-

měřitelnou pevnost betonu v tlaku, že 

skutečná namáhání těchto prvků by-

la na hranici reál né únosnosti. Při mi-

nimálním zvýšení silového účinku hrozil 

kolaps konstrukce jako celku. 

Na základě provedených odběrů já-

drových vývrtů a následných labora-

torních zkoušek fyzikálně-mechanic-

kých parametrů betonu bylo proká-

záno, že konstrukční betony (základy, 

sloupy, stěny, stropy) vykazovaly velmi 

vysokou nestejnoměrnost, která byla 

pravděpodobně způsobena následují-

cími faktory a vlivy: technologická ne-

kázeň při provádění jednotlivých čás-

tí konstrukce (nehomogenita jednotli-

vých záměsí, špatné hutnění betonu 

5 6
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při jeho ukládání do bednění atd.), roz-

dílná uvažovaná kvalita betonu již při 

návrhu konstrukce (dle zatížení logický 

krok, který se nicméně později projeví 

v nerovnoměrném procesu degrada-

ce betonu v čase) a v neposlední řadě 

vlivy prostředí, zejména na konstrukce 

v suterénu objektu.

Na základě provedené četnosti vzor-

ků betonu zejména v nadzemních pod-

lažích nebylo možné vyloučit i výrazně 

horší kvalitu betonu, než byla stanove-

na provedenými průzkumnými prace-

mi. Chemickými analýzami bylo dále 

jednoznačně ve všech vzorcích proká-

záno pojivo na bázi hlinitanových ce-

mentů. 

Hlinitanový cement byl pro beton 

konstrukčních prvků používán ve 30. 

až 60. letech minulého století, a to ze-

jména tehdy, byl-li požadován rychlý 

nárůst počátečních pevností. U  beto-

nu, jehož matrice je tvořena hydratač-

ními produkty hlinitanového cementu, 

může i při exploataci v běžných pod-

mínkách docházet k masivnímu pokle-

su pevnostních charakteristik. Domi-

nantní příčinou poklesu pevnosti be-

tonu na bázi hlinitanového cementu je 

pozvolná přeměna (tzv. konverze) kal-

ciumhydroaluminátů vzniklých hydra-

tací, přičemž tato přeměna může být 

urychlována některými dalšími činite-

li, např. propustností betonu, vlhkostí, 

teplotou prostředí atd. Těmito proce-

sy může být dokonce ohrožena sta-

bilita celé konstrukce. 

Vzhledem k technickému stavu nos-

né konstrukce a prakticky neprovedi-

telné sanaci bylo rozhodnuto o demo-

lici objektu. V  rámci příprav demolice 

bylo přistoupeno k odstranění všech 

konstrukcí až na úroveň stropní kon-

strukce nad suterénem. Zachování 

těchto částí stavby je dočasné, aby ne-

byla ohrožena stabilita veřejných pro-

stranství kolem objektu z důvodů od-

stranění konstrukcí stabilizujících plo-

chy kolem objektu a přenesení zem-

ních tlaků do nich. Úplné odstranění 

všech konstrukcí suterénu včetně za-

ložení původní stavby může být prove-

deno až po realizaci zajištění staveb-

ní jámy. 

V současné době je již demolice ob-

jektu v  pokročilém stadiu. Poznatky 

získané z  provedené demolice a  pří-

padné doplňkové zkoušky vybraných 

nosných prvků objektu poskytnou zce-

la jistě další cenné informace o způso-

bu provádění těchto konstrukcí.
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Obr. 5 Rozdělení sloupů v suterénu do 

oblastí dle stanovených pevností betonu ❚ 

Fig. 5 Partition of columns in the basement 

to the areas in accordance with the 

established parameters of concrete

Obr. 6 Snímek povrchu u vzorku č. 22 

(zvětšeno 30x) ❚ Fig. 6 Image of the 

surface on the sample no. 22 (enlarged 30x)

Obr. 7 Typické tabulovité útvary gibbsitu 

a shluky kalcitu a aragonitu (zvětšeno 4 000x) 

❚ Fig. 7 Typical pane formations of gibbsite 

and clusters of calcite and aragonite (enlarged 

4 000x)

Literatura:

[1] ČSN EN 1990. Eurokód: Zásady navr-

hování konstrukcí. Praha: ČNI, 2004.

[2] ČSN ISO 13822. Zásady navrhování 

konstrukcí – Hodnocení existujících 

konstrukcí. Praha: ČNI, 2014.

[3] ČSN 73 0038. Hodnocení a ověřování 

existujících konstrukcí – Doplňující 

ustanovení. Praha: ÚNMZ, 2014.

[4] ČSN EN 12504-1. Zkoušení betonu 

v konstrukcích – Část 1: Vývrty – 

Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku. 

Praha: ČNI, 2009.

[5] ČSN EN 12390-3. Zkoušení ztvrdlého 

betonu – Část 3: Pevnost v tlaku 

zkušebních těles. Praha: ČNI, 2009.

[6] Stavební a konstrukční část projektové 

dokumentace z roku 1931 objektu 

čp. 144 Mariánské Lázně – OD Baťa 

Mariánské Lázně. Archiv stavebního 

úřadu v Mariánských Lázních.

[7] Statický výpočet objektu z roku 1931 

objektu čp. 144 Mariánské Lázně – 

OD Baťa Mariánské Lázně.

[8] MATOUŠEK, M., DROCHYTKA, R. 

Atmosférická koroze betonů. Praha: 

IKAS, 1998.

vysprávková 
malta 
s antikorozními 
ú inky

• doplňuje chybějící beton
• vyhlazuje povrch
• chrání před korozí
•  prodlužuje životnost stavby

�    .rep surface
první malta s antikorozními účinky


