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ZESILOVÁNÍ STARŠÍCH KONSTRUKCÍ  
S NÍZKOU ZBYTKOVOU PEVNOSTÍ BETONŮ
REINFORCEMENT OF OLDER STRUCTURES 
WITH LOW RESIDUAL CONCRETE STRENGTH
Jan Perla

Článek je zamyšlením nad zesilováním konstrukcí z betonů nižších pevností z pohledu dnešních norem 
zaměřených na novostavby z kvalitního betonu.
The article is a reflections on the reinforcement of lower strength concrete structures from the perspective of 
today’s standards focused on new buildings made of high-quality concrete.

Pár poznámek k historii 
navrhování vyztužených 
betonových konstrukcí
V  budovách, ať již pro občanskou, 
anebo pro průmyslovou výstavbu, 
se na území našeho státu jako nos-
ný materiál používá beton prakticky 
již jeden a  půl století. Nejprve se za-
čal používat v základových konstruk-
cích a  později i  v  klenbách stropních 
konstrukcí, na konci 19. století už i ja-
ko železový beton ve stropních kon-
strukcích formou moniérovských de-
sek mezi ocelovými nosníky (viz např. 
s. 214 až 219 v [1]). Tyto stropní des-
ky jsem viděl v budově Zemského do-
mu  II v  Brně (dnešní Krajský úřad Ji-
homoravského kraje), který byl stavěn 
v letech 1908 až 1910. Desky jsou jako 
Monier-Decke použity v běžných pod-
lažích pro kratší rozpětí (osové vzdá-
lenosti ocelových nosníků) v tloušťce 
140 mm (spodní i horní líc jsou rovno-
běžné) a  pod půdou nad posledním 
podlažím v  celém půdoryse objektu 
(obr. 1). V  nižších podlažích jsou po-
užity Mátray-Decke (obr.  2), což byla 

1 Výřez z půdorysu posledního podlaží se 
stropy Monier-Decke 2 Výřez z půdorysu 
běžného podlaží se stropy Mátray-Decke
1 Cut-out of the floor plan of the last floor with 
Monier-Decke ceilings 2 Cut-out of floor plan  
of the current floor with Mátray-Decke ceilings

1 2

obdoba Koenenových stropních de-
sek, kdy je rovný pouze spodní líc 
stropní desky mezi ocelovými traver-
zami, ale horní líc má tvar obrácené 
klenby (uprostřed rozpětí s tloušťkou 
160 mm a u nosníku i přes 300 mm). 
Vzdálenost ocelových nosníků se po-
hybuje od 1,6 do 2,75 m při světlosti 
podélných nosných zdí 6 až 6,25 m. 
Výztuž z  drobnějších hladkých drátů 
není v těchto betonových deskách ve-
dena kolmo na ocelové nosníky, ale 
šikmo pod úhlem 15 až 20 °, přičemž 
uprostřed rozpětí je výztuž při spod-
ním líci desky, ale u  traverz při hor-
ním líci desky. V obou případech – jak 
u Monier-Decke, tak i u Mátray-Decke 
– je výztuž kotvena obtočením (ovinu-
tím) okolo stropních traverz a  vlast-
ní beton obsahuje i  ostrá černá zrna 
strusky.

Ještě před Velkou válkou (1. svě-
tovou) se na našem území rozšířily 
betonové trámové stropy systému  
Hennebique a po válce byl jen krůček 
k  běžněji vyztužovaným železobeto-
novým trámový stropům, nejprve se 

šikmými smykovými náběhy a pozdě-
ji i bez nich.

Jak sílilo betonové stavitelství, 
vzrůstala potřeba vytvoření předpisů 
pro návrh betonových a vyztužených 
betonových konstrukcí. Pro navrho-
vání u nás postupně platily následují-
cí předpisy a normy:
• Předpis o  zřizování nosných kon-

strukcí ze ztuženého nebo prostého 
betonu při stavbách pozemních 
(15.  6. 1911) a  dodatek k  témuž 
předpisu (15. 9. 1918),

• Ustanovení o provádění a zúčtování 
prací betonářských (28. 12. 1922),

• Návrh předpisu pro stavby ze žele-
zového betonu (1922),

• ČSN 1090 – Navrhování betonových 
staveb (1931),

• ČSN 1090 – Navrhování betonových 
staveb (1948),
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• dodatek ČSN 1090 – Navrhování 
staveb ze železového betonu podle 
stupně bezpečnosti (1948),

• ČSN 73 2001 – Projektování betono-
vých staveb (1955),

• ČSN 73 1201 – Navrhování betono-
vých konstrukcí (1967),

• ČSN 73 2001 – Projektování betono-
vých staveb (1970),

• ČSN 73 1201 – Navrhování betono-
vých konstrukcí (1988).
Z  uvedeného výčtu je zřejmé, že 

metodika navrhování armovaných be-
tonových průřezů postupně prošla od 
klasické teorie (dovolených namáhání) 
přes stupeň bezpečnosti až k  mezním 
stavům, přičemž platnost poslední-
ho výše uvedeného předpisu byla zru-
šena k 31. 3. 2010. K tomuto datu byly 
veškeré používané předpisy pro návrh 
betonových konstrukcí nahrazeny nor-
movými předpisy CEN (tzv. Eurokódy), 
které jsou stále platné (v poslední době 
prochází revizí). Zároveň jsou v platnos-
ti tzv. zbytkové normy, kam byla z ruše-
ných českých (československých) no-
rem přenesena upravená ustanovení, 
která buď nejsou obsažena v  jednotli-
vých částech evropských návrhových 
betonářských norem, anebo doplňují 
jejich ustanovení (pro betonové pozem-
ní stavby se jedná o ČSN 73 1201/2010 
[2], kde jsou uvedeny i  podmínky ná-
vrhu kotevních délek ve vztahu k  sou-
držnosti hladké betonářské výztuže 
s betonem).

S ohledem na vývoj výztužných ocelí 
a poznatky o trvanlivosti betonu vzrůs-
taly požadavky na minimální tlakovou 
pevnost betonu. Podle přednormových 
předpisů se kvalita betonu předepi-
sovala minimální krychelnou pevnos-
tí (zkoušela se po šesti týdnech), při-
čemž minimální pevnost betonu podle 
dodatku z  roku 1918 byla 130  kg/cm2 

s  minimálním množstvím cementu 
240 kg/m3 při poměru cementu s kame-
nivem 1 : 5. Pozdější předpisy již zvýši-
ly minimální krychelnou pevnost beto-
nu na 150 kg/cm2 a navazující normové 
předpisy již hranici kontrolní krychel-
né pevnosti víceméně dodržují – např. 
ČSN 73 2001:1955 [4] požadovala pro 
železobeton minimální zn. 135 (odpo-
vídá kontrolní pevnosti 13,5 MPa) a prv-
ní norma pro mezní stavy [5] zavedla 
jako nejnižší přípustnou třídu železo-
betonu tř. I, jejíž kontrolní pevnost je 

opět 13,5  MPa. Další normový předpis 
[6] již zvedl minimální pevnost betonu 
na třídu B 12,5 s  omezením výpočto-
vého namáhání betonářské výztuže na 
180 MPa. Stávající platná norma [7] za-
vedla pro železobetonové konstrukce 
požadavek minimální pevnostní třídy 
C12,5/15 (s kontrolní pevností 19 MPa). 
Z uvedeného je zřejmé, že na přelomu 
tisíciletí došlo k výraznějšímu zpřísnění 
požadavků na minimální pevnost beto-
nu v tlaku, takže ani dříve hojně užívané 
betony zn. 135, resp. tř. I (a dokonce ani 
beton zn. 170 většiny prefabrikovaných 
betonových prvků ze 60. let a stěnových 
panelů nejrozšířenějších panelových 
soustav) již dnes nevyhovují minimál-
ním požadavkům na pevnost betonu 
v tlaku pro železobetonové konstrukce 
(viz srovnání v tab. 1).

Z materiálového hlediska betonářské 
výztuže předepisoval dodatek předpisu 
z roku 1918 pro svářkové železo dovo-
lená namáhání v tahu na 1 000 kg/cm2 

a  ve smyku na 600  kg/cm2, zatímco 
pro plávkovou ocel tyto hodnoty zvýšil 
na 1 200 kg/cm2, resp. na 700 kg/cm2. 
Ještě další úprava těchto předpisů 
(ustanovení z  roku 1922) uváděla do-
volená namáhání pro svářkové železo. 

Je proto zřejmé, že svářkové železo 
se jako betonářská výztuž používa-
lo podstatně déle než u  klasických 
ocelových konstrukcí, kde již neplat-
ná norma pro posuzování stavebních 
konstrukcí při přestavbách [9] ve čl. 
P 2.1.1 pro ocelové konstrukce jako 
mezník ukončení používání svářkové-
ho železa uvádí rok 1905. Dále je nut-
né upozornit, že starší (prvorepubli-
ková) technická literatura uvádí pro 
betonářskou výztuž používání i čtver-
cového či obdélníkového průřezu a ve 
starších systémech i používání tuhých 
výztužných vložek.

K teorii zesilování betonových 
konstrukcí
Problematika návrhu zesílení, resp. 
posudku únosnosti zesílených žele-
zobetonových průřezů je nesmírně 
obsáhlá. Při změně statického půso-
bení spojené navíc s aplikací nového 
betonu jako zesilující části prvku je 
i  velmi náročná na matematicko-fy-
zikální znalosti posuzovatele. Vždyť je 
nutné uvážit spolupůsobení původní 
(zesilované) a  zesilující části betono-
vé konstrukce (průřezu) v  čase včet-
ně redistribuce napětí po zesíleném 

Beton Charakteristická 
krychelná  

pevnostdruh značka třída třída pevnostní třída
[3] [4] [5] [6] [7]

[MPa]
KT SB MS

a 60 1 (C3/3,5) 3,5

b 80 B 5 (C4/5) 5

c 105 0 B 7,5 (C6/7,5) 7,5

d 135 I B 10 C8/10 10

B 12,5 (C9/12,5) 12,5

e 170 (C10/13) 13

II B 15 C12/15 15

f 250 III B 20 C16/20 20

B 25 C20/25 25

g 330 IV (C23/28) 28

B 30 C25/30 30

400 B 35 (C28/35) 35

C30/37 37

V B 40 C30/40 40

500 B 45 C35/45 45

VI B 50 C40/50 50

600 B 55 C45/55 55

B 60 C50/60 60

Tab. 1 Srovnávací tabulka značek a tříd dříve používaných betonů s dnešními pevnostními třídami – 
minimální pevnosti jsou barevně zvýrazněny (KT = klasické teorie, SB = stupeň bezpečnosti,  
MS = mezní stavy)
Tab. 1 Comparison table of brands and classes of previously used concretes with today’s strength 
classes – minimum strengths are highlighted in colour (KT = classical theory, SB = safety grade,  
MS = limit states)



42 BETON TKS 3/2021

S A N A C E  A   R E K O N S T R U K C E  R E H A B I L I T A T I O N  A N D  R E C O N S T R U C T I O N

průřezu i  vlivem dotvarování a  změ-
ny tuhosti a tyto vlivy promítnout i do 
výpočtového modelu, který by měl 
být výstižný (přiměřeně odpovídající) 
jak z  hlediska geometrie, tak kvality 
a funkce statických vazeb (mezi různě 
starými betony či dokonce při změně 
statického působení vnějších podpor) 
včetně materiálových charakteris-
tik různých materiálů. Proto je nutné 
provést určitá zjednodušení a  jejich 
odůvodnění. Vždy se ale postupuje 
podle základních předpokladů výpo-
čtu (výčet je omezen pouze na proble-
matiku ohýbaných konstrukcí):
• platí Bernoulliho–Navierova hypo-

téza (princip zachování rovinnosti 
průřezu před a po přetvoření),

• existuje rovnováha mezi vnitřními 
a vnějšími silami,

• přenos vnitřních sil ve vyztuženém 
průřezu je zajištěn spolupůsobe-
ním betonu a zabudované výztuže 
(zaručenou soudržností betonu 
s výztuží),

• beton v tahu nepůsobí,
• napětí v betonu a výztuži je určeno 

pracovními diagramy použitých 
materiálů,

• pracovní diagramy všech materiá-
lů musí zohledňovat časovou po-
sloupnost zatěžování zesilované-
ho průřezu při respektování static-
kého uspořádání (i  dočasného) 
a  postupně upravované ohybové 
tuhosti,

• porušení průřezu je dosaženo pře-
kročením mezního přetvoření ales-
poň jednoho materiálu (betonu 
nebo původní či nové výztuže).
Posouzení upravované anebo zesi-

lované konstrukce se musí provádět 
podle platných technických norem. 
Obecná metodika spolehlivostního 
návrhu včetně úpravy indexu spoleh-
livosti je uvedena v ČSN EN 1990 [8], 
na kterou navazují zatěžovací a návr-
hové normy. V případě železobetono-
vých konstrukcí pozemních staveb se 
potom jedná zejména o  návrh podle 
ČSN EN 1992-1-1 [7] a ustanovení uve-
dených v  národní příloze NC normy 
pro existující konstrukce [10].

Pro posuzování stávajících železo-
betonových konstrukcí (včetně jejich 
rekonstrukcí či zesilování) postupně 
platily odpovídající části následují-
cích norem:

• ČSN 73 0038 – Navrhování a posu-
zování stavebních konstrukcí při 
přestavbách (1986),

• ČSN ISO 13822 – Zásady navrhová-
ní konstrukcí – Hodnocení existují-
cích konstrukcí (2014),

• ČSN ISO 2394 – Obecné zásady 
spolehlivosti konstrukcí (2016),

• ČSN 73 0038 – Hodnocení a ověřo-
vání existujících konstrukcí – dopl-
ňující ustanovení (2019).
Z pohledu zabudované betonářské 

výztuže se ve starších konstrukcích 
převážně vyskytuje armatura s  hlad-
kým povrchem. Ta má samozřejmě 
nižší soudržnost s  betonem (obr. 3) 
a  musí být opatřena koncovou úpra-
vou (polokruhovým hákem či smyč-
kou). Kotvení polokruhovým hákem 
bylo standardním požadavkem již 
v  prvních normových předpisech, 
takže jsem zatím nepotkal starší kon-
strukci, kde by hladká výztuž nebyla 
hákem opatřena (nepočítám-li zvlášt-
ní stropní konstrukce s  tuhými vlož-
kami, kde je výztuž zakotvena omotá-
ním okolo válcovaného I-průřezu).

Požadavky na dostatečně 
podrobné podklady pro 
statické posouzení
Zatímco při určení charakteristické me-
ze kluzu zabudované betonářské výztu-
že (dříve se uvádělo normová pevnost 
výztuže) je možné vycházet z jejího od-
haleného povrchu (lze opatrně provést 
destruktivními sondami) i tvaru případ-
ných žebírek a  doby provedení kon-
strukce (u hladké výztuže je nutné pou-
ze uvážit případné použití svářkového 
železa pro válcování výztužných vložek 
a zejména u hranatých průřezů je toto 
použití velmi pravděpodobné) a  poža-
dované hodnoty dohledat v tabulkách 
normy [11] (u  hladké výztuže lze vo-
lit minimální hodnoty), je problemati-
ka stanovení charakteristické válcové 
pevnosti betonu v  tlaku (dříve se uvá-
dělo zaručené krychelné pevnosti s 5% 
kvantilem) podstatně složitější a  nelze 
se z  následujících důvodů pouze spo-
lehnout na druh betonu uvedený na 
případných archivních výkresech:
• konstrukce postavené před rokem 

1931 obsahují cement s dosti hru-
bým mletím slínku,

• beton se míchal přímo na stavbě,
• bylo používáno ruční dávkování 

jednotlivých složek (většinou po-
měrové) a někdy i ruční míchání,

• používáno bylo kamenivo z  míst-
ních zdrojů, většinou neprané 
a  mnohdy kopané přímo či v  blíz-
kosti stavby (dosti často bylo silně 
zahliněné) a zároveň nebyly hlídá-
ny křivky zrnitosti (nejsou neob-
vyklá nadměrně velká zrna kame-
niva v betonu),

• dávkování vody se prakticky ne-
provádělo (množství vody se při-
dávalo do míchačky citem),

• ukládání a  ošetřování betonu 
v bednění nebylo standardizováno 
a bylo silně odvislé od odborných 
zkušeností prováděcí firmy (resp. 
políra na stavbě),

• hutnění uloženého betonu v  bed-
nění se prakticky neprovádělo 
(maximálně poklepem na povrch 
bednění či propichováním tekuté 
směsi tyčí),

• stavitel měl na běžných stavbách 
snahu stavět velmi ekonomicky.
Výše uvedené tak klade požadavky 

na rozsah stavebně technického prů-
zkumu, který proto bývá dosti objem-
ný a tím pádem i drahý, čemuž se in-
vestoři brání. Výsledkem výše uvede-
ných skutečností je obvykle zjištění 
velmi vysoké variability pevnosti be-
tonu v  konstrukci jako celku, ale 
i v rámci jednoho konstrukčního prv-
ku. Proto je nutné na předmětné kon-
strukci vždy zjišťovat alespoň pevnost 
betonu v  tlaku. Na obr. 4 je uveden 
konkrétní příklad rozložení pevnosti 
betonu jednoho podlaží výrobní bu-
dovy v  Brně z  první poloviny 20. let 
minulého století.

3

τso

τ śo

τmso

a

b
c

0,1 0,2 mm

τso    napětí v soudržnosti

τ śo   napětí při porušení přilnavosti
τmso  mezní napětí v soudržnosti
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U  starších konstrukcí je rozdílná 
pevnost betonů i v  jednotlivých kon-
strukčních prvcích a je závislá na způ-
sobu ukládání betonu a jeho násled-
ném zhutnění a  ošetřování (přede-
vším v postupně budovaných svislých 
konstrukcích, sloupech a  zejména 
stěnách je variabilita pevnosti betonu 
dosti vysoká). I ve stropních konstruk-
cích lze vysledovat horší kvalitu beto-
nu ve stropních trámech a  tenkých 
stropních deskách vůči „hmotnějším“ 
průvlakům. Na obr. 5 je uveden histo-
gram pevností betonu téhož podlaží 
zúžený pouze na stropní konstrukci. 
Pokud se ve větší míře provádí ne-
destruktivní zkoušky pevnosti beto-
nu (např. Schmidtovými tvrdoměry), 
nelze se omezit pouze na upřesně-
ní korelačního součinitele α pro tuto 
konkrétní konstrukci, ale je nutné pa-
matovat na skutečnost, že tvrdoměr-
né zkoušky se obvykle realizují na po-
vrchu betonu (byť i upraveném brou-
šením), kde se vlivem dříve provádě-
ného způsobu hutnění (poklepem 
na povrch bednění) mohou vyskyto-
vat povrchově pevnější vrstvy. Tyto 
stropní konstrukce jsou obvykle silně-
ji poškozeny trhlinami procházejícími 
přes nedostatečnou příčnou výztuž, 
které mají příčinu jednak v  nedosta-
tečném množství výztuže vůči vznika-
jícímu tahovému napětí od omezení 
volného přetvoření mladého betonu 
a  jednak zejména v  nedostatečném 
ošetřování tohoto betonu (z  tenčích 
vrstev betonu se rychleji odpařovala 
záměsová voda a  ošetřování krope-
ním se prakticky neprovádělo).

Nutnost rozsahu stavebně tech-
nického průzkumu bývá ze strany in-
vestorů značně podceňována a s ob-
libou bagatelizována (většinou s leh-
ce či více skrytým úmyslem úspory 
investičních prostředků). Bohužel na 
tuto „hru“ přistupují i projektanti ve 
snaze získat na trhu „výhodu“ lev-
nější nabídky. Výsledky ovšem mo-
hu býti značně investičně nákladné, 
když je při realizaci „nečekaně“ zjiš-
těna nízká pevnost stávajících beto-
nů a  část již vynaložených investic 
přijde vniveč anebo jsou stávající 
konstrukce draze zesilovány a je hle-
dáno nějaké schůdné řešení i za cenu 
omezení původně uvažovaných pro-
jekčních řešení.

Pár poznámek k posuzování 
a zesilování konstrukcí 
z betonů nižších pevností
Jak již bylo uvedeno, nová betonář-
ská norma [7] zvýšila požadavek na 
minimální pevnost vyztuženého be-
tonu na třídu C12,5/15 a  platná nor-
ma pro posuzování stávajících beto-
nových konstrukcí [10] a  na ni nava-
zující národní norma [11] požadují 
tyto konstrukce posuzovat v  soula-
du s  kmenovou návrhovou normou 
pro betonové konstrukce pozemních 
staveb [7]. To vede k duševní rozpol-
cenosti projektanta-statika, který je 
postaven před požadavek minimál-
ní pevnostní třídy pro železobeton 
(minimálně pevnostní třída C12/15) 
a  skutečně zjištěné pevnosti betonu, 
které zejména u konstrukcí ze 30. let 
minulého století a  také z  konce 60. 
a  téměř celých 70. let minulého sto-
letí byly navrženy v  souladu s  tehdy 
platnými normami (viz první kapitola) 
z betonů nižších pevnostních tříd. Je 

proto nutné tyto konstrukce hodnotit 
jako vyztužené betonové průřezy s be-
tony nižších pevností a upravit některá 
kritéria jejich posuzování (někteří stati-
ci v praxi dokonce zastávající názor, že 
tyto konstrukce nelze jako železobe-
tonové vůbec posuzovat). Nelze proto 
použít zjednodušenou metodu posou-
zení únosnosti železobetonového prů-
řezu, ale je nutné použít obecnou me-
todu (dříve byla nazývána metodou 
mezních přetvoření) a  také omezo-
vat některá návrhová kritéria (zejmé-
na mezní přetvoření výztuže a betonu 
v  tlaku) v  závislosti na použité výztu-
ži a  hodnotě charakteristické válcové 
pevnosti betonu v tlaku.

Betony s charakteristickou válcovou 
pevností mezi 10 až 12 MPa
Tyto pevnosti betonu odpovídají dří-
ve hojně používaným betonům zn. 
170 (v této kvalitě betonu se v 60. let 
minulého století vyráběly i  dutino-
vé stropní panely), které byly v té době 

3 Spolupůsobení výztuže s betonem:  a – žebírková výztuž, b – výztuž s hladkým povrchem,  
c – počáteční přilnavost (zdroj: [12]) 4 Histogram krychelné pevnosti betonu v tlaku na celém 
podlaží 5 Histogram krychelné pevnosti betonu zúžený pouze na stropní konstrukci
3 Interaction of reinforcement with concrete: a – rib reinforcement, b – reinforcement with smooth 
surface, c – initial adhesion (source: [12]) 4 Histogram of the cubic compressive strength of concrete over 
the whole floor 5 Histogram of the cubic strength of concrete narrowed down to the floor structure only

4

5

Histogram pevností betonu jednoho podlaží výrobní budovy v Brně  
(1. polovina 20. let minulého století)

Histogram pevností betonu jednoho podlaží budovy jako na obr. 4 –  
pouze stropní konstrukce
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uváděny jako dobré betony, a  při ná-
vrhu železobetonových konstrukcí se 
u nich snižovalo výpočtové namáhání 
z důvodu nižší soudržnosti – např. že-
bírková výztuž jakosti 10 335 /J/ měla 
podle [6] výpočtovou pevnost 180 MPa 
pro beton tř. I (což byl beton ještě o ně-
co nižší pevnosti, tab. 1), kdežto pro 
vyšší třídy už 297 MPa.

Doporučuji proto tyto konstrukce 
posuzovat podle podmínek pro navr-
hování železobetonových konstrukcí  
včetně platnosti Bernoulliho–Navierovy 
hypotézy. Při posudku nebo zesilování 
ale doporučuji, v závislosti na zakotve-
ní výztuže v podporách, použít omeze-
ní napětí tažené žebírkové výztuže na 
úroveň meze kluzu běžné betonářské 
výztuže (tj. na 220 až 230 MPa), kdež-
to u hladké výztuže omezit namáhání 
o cca 10 %. Nadále je možné používat 
obecnou metodu s omezením přetvo-
ření tažené výztuže do 15 ‰ a tlačené 
do 3,5 ‰.

Betony s charakteristickou 
válcovou pevností mezi 8 až 10 MPa
Uvedený rozsah pevností betonů od-
povídá dříve používaným betonům 
zn. 135, resp. tř. I – tyto betony se zce-
la běžně používaly na stavbách (např. 
Janáčkovo divadlo v Brně stavěné po-
čátkem 60. let má prakticky veškeré 
stropní konstrukce z  betonu zn. 135). 
Podíváme-li se do dřívějších předpisů, 
tak norma [6] omezovala výpočtové 
namáhání výztuže této třídy betonů na 
180 MPa (viz předchozí kapitola).

Doporučuji proto tyto konstrukce 
posuzovat podle podmínek pro navrho-
vání železobetonových konstrukcí včet-
ně platnosti Bernoulliho–Navierovy hy- 
 potézy. Při posudku nebo zesilování 
ale doporučuji, v  závislosti na zakot-
vení výztuže v podporách, použít ome-
zení napětí tažené žebírkové výztuže 
na hodnotu meze kluzu horších vý-
ztuží (tj. na cca 210 až 215 MPa), kdež-
to u hladké výztuže omezit namáhání 
o  cca  15  až 20  %. Nadále je možné  
používat obecnou metodu a přetvoře-
ní tažené výztuže doporučuji omezit 
na 10 ‰ a tlačené výztuže do cca 2 ‰.

Betony s charakteristickou 
válcovou pevností pod 8 MPa
Při posuzování konstrukcí z  betonů 
těchto nízkých zbytkových pevností 

je nutné postupovat velmi obezřetně, 
protože již nepostačuje pouze snižo-
vat napětí v tažené výztuži a omezovat 
poměrná přetvoření výztuže a  betonu 
v tlačené oblasti. Vzhledem k nebezpe-
čí porušení soudržnosti výztuže s  be-
tonem a  s  následnou delaminací jed-
notlivých vrstev betonu (a  dost často 
i  s  nedostatečnou rezervou v  tlačené 
oblasti betonového průřezu, kde hro-
zí i efekt křehkého lomu) je vždy nutné 
vyztužit průřez aktivovanou smykovou 
výztuží (minimálně v oblastech přiléha-
jících k podporám či v oblastech „osa-
mělých“ břemen) a zajistit tak celistvost 
vyztuženého betonového průřezu. Dá-
le doporučuji přidat aktivovanou taho-
vou výztuž a v případě opravdu nižších 
pevností i zvýšit rezervu únosnosti prů-
řezu v tlačené oblasti průřezu (obvykle 
přibetonovanou vrstvou betonu). V pří-
padě vyššího poměru zvýšení únosnos-
ti (jako kritérium doporučuji používat 
hodnotu 1,5) je nutné propojit dodateč-
ně provedenou tlačenou vrstvu s nově 
přidávanou tahovou výztuží (např. spřa-
hující výztuží na podélné smykové síly), 
jinak je omezena platnost Bernoulliho– 
–Navierovy hypotézy zvláště u silně po-
trhaných průřezů (původně využíva-
ných hodně nad jejich návrhovou únos-
nost). Dále je nutné prověřit D-oblasti 
(oblasti diskontinuit betonových prvků) 
na křehký lom.

Nezbytně nutné (prakticky bezpod-
mínečné) je ale vždy provést zatěžovací 
zkoušku skutečného chování části kon-
strukce (musí být podrobně známo vy-
ztužení zatěžovaných průřezů a fyzikál-
ně-mechanické vlastnosti stávajících 
betonů), ze které lze odvodit i potřebné 
údaje pro omezení napětí v zabudované 
betonářské výztuži (někdy jsou odvoze-
ny poměrně vysoké hodnoty tahových 
napětí, které neodpovídají tahovým 
pevnostem betonu a  které lze vysvět-
lit pouze řádným zakotvením výztuže 
v tlačených oblastech u podpor a pouze 
částečnou soudržností výztuže s  beto-
nem v oblastech s maximálními ohybo-
vými momenty mezi podporami).

Návrh zesílení betonových 
konstrukcí s nižší pevností 
betonů
Pokud se provádí zesilování stávají-
cích železobetonových průřezů, je nut-
né tyto práce provádět na maximálně 

odlehčené konstrukci. Rovněž je 
vhodné nové materiály zabudovat 
s určitou aktivací (ať již aktivované při 
jejich zabudování do konstrukce, ane-
bo aktivované dodatečně). Obecně 
lze možnosti aktivace přídavné výztu-
že (platí i pro zapojení zvýšení ohybo-
vé tuhosti průřezu) rozdělit zhruba do 
tří základních oblastí podle principu 
jejího vzniku:
• statická – např. běžně prováděným 

postupným přidáváním zatížení na 
zesílený prvek, ale také nadvýše-
ním prvku dočasnými podporami 
(ale beze změny původního static-
kého působení – prvek má po zesí-
lení shodné statické schéma),

• fyzikální – např. tepelným zahřátím 
části přídavné výztuže nebo jejím 
mechanickým dopnutím,

• geometrická – např. změnou smě-
ru vedení přídavné výztuže (např. 
podle [2]).
Z výše uvedeného je zřejmé, že do 

návrhu posouzení, resp. zesilování 
těchto betonových konstrukcí by se 
měl pouštět pouze dostatečně zkuše-
ný statik z oboru posuzování a zesilo-
vání starších betonových konstrukcí.

Při návrhu zesílení je nutné přihléd-
nout i  ke karbonataci betonu. V  od-
borné literatuře se uvádí dělení karbo-
natace na čtyři etapy (podrobněji viz 
[14]). Pro návrh lze uvážit mírné zvý-
šení mechanických vlastností betonu 
v  1.  etapě vlivem částečného zaplňo-
vání pórovité struktury tvorbou ne-
rozpustného uhličitanu vápenatého 
(CaCO3). Ve druhé etapě vznikají další 
modifikace CaCO3 spolu s  amorfním 
gelem kyseliny křemičité a  vlastnosti 
betonu se více méně nemění. V dalších 
etapách již dochází k překrystalizování 
nově vzniklých uhličitanových novot-
varů s objemově větší strukturou a me-
chanické vlastnosti betonu stále prud-
čeji klesají a  karbonatací zasažené 
vrstvy betonu jsou postupně roztrhány 
překročením tahové pevnosti betonu. 
Zároveň beton ztrácí schopnost alka-
lické ochrany zabudované betonářské 
výztuže, a pokud je k povrchu betonu 
přístup vlhkosti anebo možnost kon-
denzace vodních par na povrchu be-
tonu, dochází navíc ke korozi výztuže 
se vznikem korozních zplodin o větším 
objemu (až 2,5×), což dále zhoršuje ce-
listvost betonové krycí vrstvy.
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Z  velkého množství zesílených že-
lezobetonových konstrukcí, které by-
ly provedeny v uplynulých letech pod-
le statického návrhu popsaného výše, 
jsem vybral dva zajímavé případy.

Zesílení rámové konstrukce pro 
fitness centrum
Do opuštěné výrobní budovy původ-
ní textilky v  Brně na rohu ulic Trnitá 
a  Dornych bylo nutné vestavět velké 
fitness, které zabralo celé jedno pod-
laží dvou budov (dilatací oddělených 
vícepodlažních výrobních hal). Budo-
vy továrního komplexu byly postave-
ny v letech 1922 až 1925 a jejich doku-
mentace se nedochovala. Konstrukčně 
se jedná o  příčné rámy o  třech po-
lích s rozpětím krajních polí cca 4,5 m 
a vnitřního cca 9 m. Osová vzdálenost 
rámů je cca 4,7 až 4,9 m a stropní kon-
strukci zde tvoří betonové trámy prů-
řezu převážně 200 × 360 mm po 1,8 m 
s deskou při jejich honím líci o tloušť-
ce 80 až 90 mm.

Provedeným podrobným průzku-
mem byla zjištěna značná variabilita 

zbytkové pevnosti betonu v konstruk-
cích, která odpovídala rozsahu tříd 
C8/10 až C16/20 podle [7], přičemž 
ve sloupech a  průvlacích se jedna-
lo spíše o  lepší kvalitu betonů a  ve 
stropních deskách a  trámech o  hor-
ší kvalitu (většinou třídy C8/10 v  bu-
dově B a  třídy C8/12,5 v  budově A) 
(obr. 3 a 4). Jako výztuž byly zjištěny 
kruhové profily s hladkým povrchem. 
V daném případě jsme stropní trámy 
zesílili přídavnou, tepelně aktivova-
nou výztuží a včetně stropních desek 
spřaženou nadbetonávkou tloušťky 
90 mm (deska byla spřažena pomocí 
adhezních můstků s  přikotvením po-
mocí trnů po obvodě a v rozích a rov-
něž s  využitím mechanicky aktivova-
ných přídavných smykových třmínků 
k trámům a průvlakům, jejichž konec 
fungoval jako smykový trn). Průvla-
ky byly ve smykové oblasti zesíleny 
přídavnými třmínky a  pro ohyb bylo 
využito změny statického působení – 
pod průvlaky byly uloženy volně ve-
dené předpínané kabely Monostrand 
jako vzpínadla s ocelovými deviátory 

v  místě ukončení původního smyko-
vého náběhu (i zde bylo nutné posílit 
průřez přídavnou smykovou výztuží 
a  dále vložit horní výztuž do spřahu-
jící desky v oblasti těchto deviátorů). 
Sloupy byly, pokud to bylo nutné, ze-
síleny přídavnou výztuží s  povrcho-
vou vrstvou (obálkou) ze stříkaného 
betonu. Při zesílení plošných strop-
ních konstrukcí tak bylo využito kla-
sického zesílení betonových průře-
zů s  omezením napětí v  zabudované 
výztuži na 165 MPa (v krajních polích 
pouze na 120 MPa) s přidáním tepelně 
aktivované výztuže a provedením no-
vé desky pro zvýšení tlakové rezervy 
v ohýbaném průřezu. (obr. 6 až 8)

Zajímavostí bylo použití lehké-
ho konstrukčního betonu LC20/22 

6 Zesílení trámů přídavnou výztuží  
7 Zesílení sloupu a smykové oblasti průvlaku  
s deviátorem 8 Pohled na dokončovací práce 
na zesílené konstrukci
6 Reinforcement of beams with additional 
reinforcement 7 Reinforcement of column and 
shear area of the girder with deviator 8 View 
of finishing the reinforced structures

6

7

8
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s objemovou hmotností do 1 750 kg/ m3 
pro zesilující spřaženou nadbetono-
vanou desku. Další podrobnosti lze 
najít v [15].

Zesílení zastropení vodojemu
Tento příklad zesílení byl navrhován 
až po zjištění zhotovitele, že betony 
stávajících prefabrikovaných průvla-
ků, kterými byly staveništními prefab-
rikáty, jsou cca v třetině případů z be-
tonů velmi nízké pevnosti. K  tomuto 
zjištění došlo až po odsekání pálené 
cementové omítky (což odpovídá dří-
ve uvedenému tvrzení o podceňování 

stavebně technických průzkumů), při-
čemž v projektu bylo navrženo přesy-
pání zeminou o mocnosti 0,75 m.

Jedná se o  jednokomorovou be-
tonovou nádrž na pitnou vodu, která 
byla původně pouze obsypána (ni-
koli přesypána). Nádrž má světlost 
29,6 × 29,6 m a světlou výšku 5,45 až 
6,2 m, přičemž obvodové monolitic-
ké stěny mají tloušťku 500 mm. Uk-
loněná plocha zastropení je v  rastru 
6 × 6 m podporována prefabrikovaný-
mi betonovými sloupy. Zastropení je 
složeno z panelů Spiroll PPD 598/312 
o  výšce 250 mm uložených na čtyři 

řady vnitřních průvlaků o  pěti polích, 
přičemž všechna pole (obě krajní i  tři 
vnitřní) staticky působí jako prosté 
nosníky. Jednotlivé průvlaky byly vy-
robeny jako staveništní prefabriká-
ty a mají průřez 420 × 650 mm. Jejich 
dokumentace se nedochovala. Betony 
nebyly poškozeny trhlinami ani korozí 
betonu, stejně jako nebyla poškozena 
ani zabudovaná betonářská výztuž.

Provedeným doplňkovým staveb-
ně technickým průzkumem byla zjiš-
těna pevnost betonu odpovídající 
třídě C9/12,5, resp. C6/7,5. Tomu od-
povídá i pevnost v tahu povrchových 
vrstev zjištěná u  nízkých tříd betonu 
v rozmezí 0,1 až 1,3 MPa, resp. 0,8 až 
2,2 MPa u prefabrikátů s mírně „vyšší“ 
pevností betonů. Ověřován byl i počet 
a profily zabudované žebírkové beto-
nářské výztuže (obr. 9) – podélná vý-
ztuž byla jakostní třídy 10 335 a třmín-
ky tř. 10 338). Čtyřstřižné třmínky mě-
ly Ø 10 mm a  byly u  podpor rozmís-
těny po 100 až 180 mm a  uprostřed 
rozpětí po 250 mm. Zjištěná hodnota 
krytí tažené výztuže se pohybovala od 
4 do 15 mm, přičemž se převážně jed-
nalo o  10 mm. Hloubka karbonatace 
se pohybovala v  intervalu 2 až 5 mm 
s váženým průměrem 3 mm.

Statickým posouzením (přepo-
čtem ohybové i  smykové odolnosti) 
jsme zjistili, že průvlaky s betonem tří-
dy C9/12,5 mají vyhovující únosnost 
v případě přesypání organickou zemi-
nou do výšky 300 mm, přičemž k vy-
čerpání ohybové únosnosti dochází 
porušením tažené výztuže. V případě 
betonů třídy C6/7,5 ale dochází k tla-
kovému porušení betonu i  při výraz-
nějším omezení návrhové pevnosti 
výztuže dle dříve uvedených zásad. 
Smyková únosnost je i v tomto přípa-
dě dostatečná. Bylo proto rozhodnu-
to, že průvlaky s betonem třídy C6/7,5 
budou zesíleny a průvlaky s betonem 
třídy C9/12,5 budou pouze povrcho-
vě opraveny. Zároveň byla omezena 
výška zpětného zásypu do 300 mm 
a  maximální objemová hmotnost té-
to kulturní vrstvy byla omezena do  
1 500 kg/m3. U  nedostatečně únos-
ných prvků (průvlaků) byla zvětše-
na šířka nosníku v  jeho tlačené části 
o 600 mm (po 300 mm na obě strany). 
Z  původního obdélníkového průře-
zu tak byl vytvořen T-průřez s výškou 
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1 a 8 - Ø 24mm, zebrovaná, krytí 10mm, povrch koroze
2 až 7 - Ø 22mm, zebrovaná, krytí 10mm, povrch koroze
9 a 10 - Ø 10mm, toros, krytí 10-30mm, povrch koroze
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horní příruby 180 až 200 mm. Zároveň 
byla zvětšena výška průřezu o  100 
mm u  spodního líce, kam byla vlo-
žena přídavná betonářská výztuž 4× 
Ø12, která byla tvarově aktivována. 
Zároveň byla doplněna i  třmínková 
výztuž pro zajištění celistvosti zesíle-
ného betonového průřezu při přetvo-
ření od zatížení. Přibetonovaná část 
T-průřezu byla v  tlačené části prove-
dena ze samozhutnitelného betonu 
třídy C35/45 do bednění s  tlakovým 
ventilem a příčně předepnuta krátký-
mi celozávitovými předpínacími tyče-
mi Freyssibar Ø 26,5 mm třídy Y1030 
s koncovými kotevními deskami a vy-
sokopevnostními předpínacími ma-
ticemi. Spolupůsobení obou těchto 
betonových částí bylo posouzeno na 
podélný smyk s využitím vyztužených 
hmoždinek (které byly vyřezány mezi 
zabudované třmínky do betonového 
průřezu původního průvlaku) a tlako-
vého napětí ve spáře vlivem příčného 
předepnutí (tlak na původní beton 
třídy C6/7,5 byl omezen do 3,2 MPa) 
(obr. 10).

Pro odlehčení průvlaků před ze-
silováním bylo navrženo podepření 
stropních panelů ve vzdálenosti cca 
1  m od průvlaku tak, aby byl zacho-
ván manipulační prostor pro zesílení 

průvlaků. Podepření bylo realizová-
no pomocí podpěrných rámů Peri, na 
kterých byly umístěny atypické šrou-
bovací stoličky sestavené z prvků pro 
spínání bednění Dywidag. Vlastní při-
zvednutí konstrukce (symetricky na 
obou stranách průvlaku o  hodnotu 
do 1 až 2 mm) provedli pracovníci fir-
my Freyssinet pomocí hydraulických 
lisů a  konstrukci následně uložili na 
šroubovací stoličky. Celá procedura 
přizvednutí byla pečlivě monitoro-
vána, aby nedošlo k porušení izolace 
proti srážkové vodě uložené na strop-
ní konstrukci. Po přizvednutí byly lisy 
odstraněny a  stropní panely přená-
šela provizorní podpůrná konstrukce 
opřená do dna nádrže (obr. 11).

Celá instalace předpětí proběhla 
po odbednění boků dodatečně při-
betonovaných přírub. Po dosažení 
požadované pevnosti betonu se tyče 
napnuly na předpínací sílu 325 kN. 
Napínání bylo prováděno postup-
ně tak, aby se minimalizovaly ztráty 
z  pokluzu v  kotvení (podle typového 
osvědčení je pokluz na aktivní kotvě 
do 1 mm). Po předepnutí tyčí se pro-
stor mezi tyčí a konstrukcí zainjekto-
val cementovou maltou stejně jako 
injektážní nerezová víka (další po-
drobnosti lze nalézt v [16]).

9 Zjištěné vyztužení staveništního prefabrikátu 10 Zesílený průřez 
prefabrikovaného průřezu 11 Aktivované provizorní podepření 
stropních panelů
9 Detected reinforcement of the site precast element 10 Reinforced 
section of the precast section 11 Activated temporary bracing of the 
ceiling panels

Závěr
V tomto článku jsem se snažil ukázat 
možnost posouzení a  zesílení stáva-
jících betonových konstrukcí, které 
z hlediska platné kmenové normy [7] 
nemají dostatečnou pevnost betonů 
v tlaku pro posouzení metodikou že-
lezobetonových průřezů. Během pro-
jekční praxe bylo na tomto typu kon-
strukcí nasbíráno velké množství zku-
šeností ([17] až [22]), které byly zobec-
něny v předloženém textu a které pro-
kazují, že zesilování stávajících žele-
zobetonových konstrukcí z  betonů 
nižších pevností je nejenom žádoucí, 
ale i  možné. Článek také polemizu-
je s tvrzeními některých statiků, kteří 
jsou toho názoru, že konstrukce z be-
tonů nižších pevností nelze posuzovat 
jako železobetonové a musí být proto 
odstraněny. Zároveň ale nelze zobec-
ňovat získané vlastní zkušenosti do 
nějaké metodiky anebo konkrétních 
čísel a  předpisů, ale pouze je uvádět 
jako doporučení, která se v  konkrét-
ních případech osvědčila.

Ing. Jan Perla
Fakulta stavební VUT v Brně
perla.j@fce.vutbr.cz

10 11


