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A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.  Všeobecně 

 

Předmětem předložené zprávy a statického posouzení je stanovisko týkající se stavebně-

technického stavu nosné betonové konstrukce a statického posouzení stávajícího patrového 

parkoviště OC Futurum v Brně, a to zejména stavu nosných betonových trámů stropu,  

u kterých se zřetelně objevují trhliny. 

Je nutno podotknout, že na nosné betonové konstrukci se vyskytuje řada poruch a závad, 

z nichž některé byly již odstraněny, tyto poruchy však s výjimkou trhlin v nosných trámech 

nejsou předmětem posudku. 

Toto stanovisko je založeno na následujících podkladech: 

(1) vlastní vizuální prohlídka nosné betonové konstrukce provedená dne 30. 5. 2012  

a doplněná ověřením počtu a druhu betonářské výztuže v trámech 

(2) projekt stavby Dostavba obchodního komplexu Carefour, 3. etapa - patrové garáže, 

statický výpočet, zpracovatel KHS, spol. s r.o., Bartošova 3, 602 00 Brno, květen 2000  

(3) znalecký posudek č. ZU-FAST-21/2010, zpracovatel Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., 

Ostrava 2010 

(4) sanace trhlin nosné konstrukce parkoviště, zpracovatel Ing. Fabri, 2012 

(5) část dokumentace akce Dostavba obchodního komplexu Carrefour – III. Etapa – Patrové 

garáže – změna 1 -  KHS spol. s r.o. 08/2000 

(6) ověření výztuže profometrem – 06/2012 

 

2.  Stavebně-technický průzkum 

Stavebně-technický průzkum doplněný diagnostikou a prováděný v rámci posudků zahrnoval: 

 měření šířky trhlin a jejich rozmístění 

 provedení jádrových vývrhů a stanovení pevnosti betonu v tlaku 

 měření profometrem za účelem rozmístění výztuže v trámu (není však v posudku 

dokladováno) 
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Při vizuální prohlídce konané dne 30. 5. 2012 bylo provedeno kontrolní ověření betonářské 

výztuže a po odsekání krycí vrstvy betonu bylo konstatováno: 

 

 v průřezu se nachází betonářská výztuž z oceli 10 505 o průměru 20 mm 

 rozmístění výztuže v průřezu: 

-     3 pruty  R 20 ve spodní řadě 

-     3 pruty  R 20 ve druhé řadě 

-     2 pruty  R 20 ve třetí řadě 

 

3.  Doplnění podkladů 

 

Pro statický výpočet byla dohledána část dokumentace, která odpovídá skutečnému provedení 

konstrukce. Bylo upřesněno stálé zatížení, tzn., byla určena mocnost pojízdné vrstvy 

(polyuretanová stěrka tl.3mm), byla upřesněna mocnost nadbetonávky desky pro spřažení 

(filigrán tl.70mm, nadbetonávka v tl.80-320mm). 

Dále byla ověřena výztuž profometrem, bylo zjištěno stejné množství výztuže jako  

při odsekání krycí vrstvy betonu. Tzn. nosnou výztuž trámů tvoří 8R20, třmínky  

R8 á 200-250mm. 
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4.  Stručný popis nosné konstrukce 

 

Projektová dokumentace nebyla plně k dispozici, popis konstrukce je proveden pouze na 

základě vizuální prohlídky: 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 - Ukázka projektové dokumentace [17] 
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Nosnou konstrukci stavby tvoří betonový skelet sestávající ze základních prvků, kterými jsou: 

 sloup s konzolami 

 hlavní nosný průvlak osazený na konzolách sloupů 

 hlavní nosné trámy- stropní a střešní, které spočívají na konzolách průvlaků 

 stropní deska, která je tvořena zřejmě filigránovými prefabrikáty s dobetonávkou. Tloušťka 

stropní desky nebyla ověřena. 

 

5.  Poruchy stropních a střešních trámů, klasifikace trhlin 

 

Na trámech se vyskytují trhliny, přičemž charakter trhlin a jejich počet je v podstatě shodný  

u všech trámů této délky. 

 

Trámy jsou narušeny charakteristickými trhlinami, jejichž průběh je zřetelně zvýrazněn  

na střešním trámu v řadě sloupů mezi B2, C2. 

 

a) Trhliny, jejichž šířka je největší zhruba uprostřed výšky trámu a směrem ke krajům  

se šířka trhliny zmenšuje, na okrajích pak trhlina téměř vymizí. Maximální šířka 

trhliny 0,3  0,6 mm.  

   Tyto trhliny lze klasifikovat jako trhliny smršťovací. 

 

b) Trhliny, které se vyskytují ve spodní třetině výšky trámu a směrem vzhůru  

se uzavírají.  

    Trhliny lze klasifikovat jako trhliny ohybové. 

 

c) Šikmé trhliny v místech uložení trámů na průvlaky, tj. v místech náhlé změny průřezu. 

Trhliny lze klasifikovat jako trhliny smykové. 
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Obr. č. 11 - Vyšetřovaná konstrukce [18] 

Obr. č. 12 - Vyšetřovaná konstrukce [19] 
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6.  Závažnost trhlin 

 

a) Smršťovací trhliny 

Smršťovací trhliny vznikly zřejmě jako důsledek smršťování ve stadiu výroby anebo  

při předčasném osazení do konstrukce - mladý, nevyzrálý beton. 

 

Tyto trhliny nejsou až tak závažné z hlediska statického, mohou však negativně ovlivnit 

životnost konstrukce - zvýšená možnost degradace a koroze výztuže, zvláště u trhlin větších 

jak 0,3   0,5 mm.  

 

b) Ohybové trhliny 

Vyztužené prvky namáhané ohybem se porušují soustavou ohybových trhlin kolmo na směr 

hlavní výztuže  

 

 

 

 

Obr. č. 13 - Vyšetřovaná konstrukce [20] 
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Jestliže má být ocel 10 505 plně využita, musí se připustit poměrné přetvoření výztuže  

%214,000214,0
210000

450


Es

Rsd
s , což je větší než poměrné přetvoření betonu při  

porušení v tahu b = 0,01 %. 

Jsou tedy trhliny v tažených oblastech železobetonových konstrukcí běžným jevem a není je 

možné automaticky považovat za poruchu. 

Na druhé straně mohou signalizovat poruchy, zejména pokud jejich šířka, délka resp. 

vzdálenost překročí limitní hodnoty. 

c) Smykové trhliny 

Drobné trhliny ve smykové oblasti nemusí být na závadu, neboť jejich šířka nepřekračuje 

přijatelné hodnoty do 0,2 mm. 

 

7.  Statický výpočet a jeho výsledky 

 

Důvodem pro provedení statického přepočtu byly zejména následující okolnosti: 

 

 výskyt tahových trhlin, délka a vzdálenost trhlin 

 nesoulad mezi zjištěnými skutečnostmi a předpoklady statického výpočtu: 

 pevnost betonu stropních trámů: 

- dle statického výpočtu B50 

- dle výrobního štítku na konstrukci trámu B45 

 

 množství výztuže a její rozmístění 

- dle statického výpočtu (2) 10R20 ve střešním trámu a 8R20 ve stropním trámu 

 

Statický přepočet byl s ohledem na řadu nejasností proveden samostatně pro střešní a stropní 

trám v následujících variantách: 

 

a) dle  předpokladů statického výpočtu:  

 spřažený T průřez resp. obdélníkový průřez (pro případ nefunkčního spřažení) 

 beton B 50 

 výztuž 10R20 pro střešní trám 

 výztuž 8R20 pro stropní trám 
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b) dle zjištěných skutečností 

 spřažený T průřez a resp. obdélníkový průřez (pro případ nefunkčního spřažení) 

 beton B30 

 výztuž 7R20 

 

Z provedeného statického výpočtu vyplývá: 

 

Střešní trám 

 

Průřez dle předpokladů stat. 

výpočtu (2) 

- B 50 

- výztuž 10R20 

 T průřez 

 obdélníkový průřez 

vyhoví 

nevyhoví 

 

Stropní trám 

 

Průřez dle předpokladů stat. 

výpočtu (2) 

- B 50 

- výztuž 8R20 

 T průřez 

 obdélníkový průřez 

 

vyhoví 

nevyhoví 

 

Ze statického přepočtu vyplývá, že střešní a stropní trámy vyhoví na dané zatížení  

jen při uvažování prvků jak T průřezu. Dle dostupné dokumentace (část dokumentace akce 

Dostavba obchodního komplexu Carrefour – III. Etapa – Patrové garáže – změna 1 -  KHS 

spol. s r.o. 08/2000) je deska s trámem spřažena. 
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8.  Návrh sanace 

 

Pro sanaci železobetonové konstrukce se předpokládá následující postup: 

 

1. Trhliny do šířky 0,2 - 0,3 mm 

Trhliny se zatřou vhodným pružným nátěrem. 

 

2. Trhliny šířky větší než 0,3 mm 

Trhliny se zainjektují nízkoviskozní epoxidovou pryskyřicí. 

S ohledem na výsledky statického přepočtu zesílení konstrukce není nutné. 

 

9.  Závěr 

 

Závěrem statického šetření lze konstatovat: 

- trhliny v betonové konstrukci stropních trámů nejsou staticky závažné, neohrožují 

únosnost konstrukce, pouze by mohly nepříznivě ovlivnit její životnost 

- nepříznivý vliv trhlin na životnost konstrukce bude eliminován především injektáží 

trhlin větších než 0,3mm, resp. u menších trhlin jejich zatěsněním pružným nátěrem 

- zesílení konstrukce není s ohledem na vyhovující únosnost trámů nutné 
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B. STATICKÝ VÝPOČET 

Statický přepočet dle zjištěných skutečností  

Trám o rozpětí L = 15,10 m, zatěžovací šířka 2,5m (vzdálenost trámů) 

Posouzení železobetonového trámu bylo provedeno dle normy ČSN 731201 - Navrhování betonových 

konstrukcí (platná v době výstavby objektu), a zatížení dle ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních 

konstrukcí.  

Zatížení na konstrukci: 

 stálá zatížení -  vlastní tíha konstrukce, ostatní stálé zatížení 

 nahodilá zatížení – vozidla 2,5kN/m
2
, zatížení sněhem 0,5 kN/m

2
 

 

Protokol zatížení: Prutové zatížení- střecha – tl. desky 0,15m 

Zatížení stálé 

                                                Normové     Koef.   Výpočt. 

                                                [kN/m]      [-]    [kN/m] 

---------------------------------------------------------------------------

---------------- 

Vlastní tíha konstrukce 

Průřez: obdélník                                   5.25      1.10      5.78 

Nabetonování pro spřažení včetně filigránu - deska celkem tl      

                                                   9.38      1.10     10.31 

---------------------------------------------------------------------------

--- 

Součet vlastní tíhy konstrukce                    14.63               16.09 

---------------------------------------------------------------------------

--- 

Tíha trvalých součástí objektu 

Polyuretanová stěrka                               0.4       1.30      0.52 

Spádový beton prům.tl.123mm                        7.68      1.30      9.98 

---------------------------------------------------------------------------

--- 

Součet tíhy trvalých součástí objektu              8.23               10.70 

---------------------------------------------------------------------------

--- 

Součet stálého zatížení                           22.86               26.59 
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Zatížení nahodilé 

                                                Normové     Koef.   Výpočt. 

                                                [kN/m]      [-]    [kN/m] 

---------------------------------------------------------------------------

--- 

Užitné zatížení 

vozidla                             - dlouh.      6.25      1.30      8.13 

ostatní                             - dlouh.      0.30      1.20      0.36 

--------------------------------------------------------------------------- 

Součet užitného zatížení                          6.55                8.49 

--------------------------------------------------------------------------- 

Klimatické zatížení 

sníh                                - krátk.      1.25      1.40      1.75 

---------------------------------------------------------------------------

Součet klimatického zatížení                      1.25                1.75 

--------------------------------------------------------------------------- 

Součet nahodilého zatížení                        7.80               10.24 

===========================================================================

Součet zatížení                                   30.66               36,80 

 

Vnitřní síly – střešní trám 

M=1/8 x 15,1 x 15,1 x 36,80 = 1048 kNm     Q = 280 kN 

 

Vnitřní síly – stropní trám (odečeten sníh 1,75kN/m) 

M=1/8 x 15,1 x 15,1 x 35,28 = 1006 kNm     Q = 266 kN 

 

Posouzení průřezu  Řez T - patro  

 

Průřez: T-průřez 

Tloušťka stojiny  b1 = 0.20 m 

Výška stojiny     h1 = 1.05 m 

Šířka pásu        b2 = 2.00 m 

Tloušťka pásu     h2 = 0.15 m 
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Materiál: Beton B 50, Ocel 10505 R 

 

Tabulka výztuže 

Číslo       Y          Z       Profil  

           [m]        [m]       [mm]  

   1      0.000      1.170      20.0  

   2      0.070      1.170      20.0  

   3     -0.070      1.170      20.0  

   4      0.000      1.130      20.0  

   5      0.070      1.130      20.0  

   6     -0.070      1.130      20.0  

   7      0.070      1.090      20.0  

   8     -0.070      1.090      20.0  

 

Řez Q (smyk): 

Zatížení 

Posouvající síla  Qd1 =   275.00 kN 

Posouvající síla  Qd2 =     0.00 kN 

Vzdál. mezi Qd1 a Qd2 =    7.50 m 

 

Třmínky 

Materiál: Ocel 10505 R 

Profil třmínků =     8.0 mm 

Počet střihů   =       2    

Vzdál. třmínků =    0.30 m 
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Výsledky: Řez T - 15,1m - patro 

 

Stupně vyztužení 

Stupeň vyzt. horní části průř.      [%] =      0.000 

Stupeň vyzt. dolní části průř.      [%] =      1.047 

Stupeň vyzt. levé  části průř.      [%] =      0.000 

Stupeň vyzt. pravé části průř.      [%] =      0.000 

Minim. stupeň vyzt. tahovou výztuží [%] =      0.115 

Minim. stupeň vyzt. tlak. výztuží   [%] =      0.050 

 

Posouzení průřezu pro zadaná zatížení: 

S tlačenou výztuží není počítáno. 

Součinitel geometrie průřezu  gama,u = 1.000 

 

(N < 0 => tlak ; My > 0 => spodní vlákna tažená 

                 Mz > 0 => vlákna vlevo tažená) 

       N         My         Mz         Muy        Muz   Výsledek  

      [kN]      [kNm]      [kNm]      [kNm]      [kNm]            

      0.00    1048.00       0.00    1262.24       0.00   Vyhovuje 

 

Mezní normálové síly: Neu = -1.1E+04 kN, Nteu = 1130.97 kN 

 

Průřez na namáhání M+N VYHOVUJE 

 

Posouzení řezu Q (smyk) - výsledky: 

Maximální posouvající síla          Qd        =   275.00 kN 

Únosnost betonu ve smyku            Qbu       =   124.00 kN 

Únosnost třmínkové výztuže          Qss       =   478.57 kN 

Únosnost průřezu na smyk            Qu        =   602.57 kN 

 

Qd < Qu  =>  PRŮŘEZ NA SMYK VYHOVUJE. 
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Posouzení železobetonového průřezu: Řez obdélník 1,05mx0,20m 

 

Vstupní data: Řez obdélník 1,05mx0,20m 

 

Průřez: obdélník 

Výška průřezu  h = 1.05 m 

Šířka průřezu  b = 0.20 m 

 

 

 

Materiál: Beton B 30, Ocel 10505 R 
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Výstup z programu FRP Lamela 
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      Obr. č. 14 - Výpočtové prostředí programu FRP Lamella [21] 
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Příloha č. 2 - Plán jakosti stavební technologie - použití kompozitních  

                       materiálů při zesilování zděných konstrukcí 

 

1. Cíl zpracování jakosti zvoleného procesu 

Stavebně technologický proces popisuje technologický postup aplikace kompozitních 

uhlíkových lamel pro zesilování konstrukcí. 

Cíle procesu jsou:  

 zakázka uzavřená obchodně technickým zástupcem na základě konkrétních požadavků 

zákazníka 

 výběr uhlíkových vláken na výrobu uhlíkových lamel,  

 výroba uhlíkových lamel 

 smotání lamel do rolí 

 doprava na konkrétní stavbu 

 aplikace uhlíkových lamel na konkrétní konstrukci 

 

2. Model procesu, popis vstupů, činností, výstupů 

Popis procesu  

 výroba jednotlivých prvků uhlíkové lamely 

 doprava a aplikace uhlíkové lamely na požadovanou konstrukci 

 zesílená konstrukce jako celek 

 

Model procesu je zobrazen na následující stránce v grafu č. 1
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    Graf č. 1 - model procesu plánu jakosti stavební technologie - použití kompozitních materiálů při zesilování zděných konstrukcí

VSTUPY 

zakázka uzavřená obchodně-technickým zástupcem, 

projektová dokumentace, výroba uhlíkových lamel, 

lamela CFK, lepidlo,EP malta, toluen, ČSN 10550 [22],  

ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí (1981) 

nahrazena ČSN EN 1996-1-1 [23], ČSN 1998-3  

Eurokód 8:Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních 

staveb [16], Stavební zákon č.183/2006 Sb. [24], Prohlášení 

o shodě podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. [10] a § 11 

nařízení vlády č.178/1997 Sb. [11], NV 591/2006 Sb. [12], 

362/2005 Sb.[13] 356/2003 Sb.[14], technologický předpis 

výrobce uhlíkových lamel BASF 

 

ČINNOSTI 

lidský faktor, správná výroby uhlíkové lamely, 

správná a odborná aplikace uhlíkové lamely na 

konstrukci 

 

VÝSTUPY 

CFK lamely aplikované na konstrukci v 

požadované kvalitě, jakosti a dle PD, 

předávací protokol 

 

ZPĚTNÁ VAZBA 

MĚŘENÍ A HODNOCENÍ 
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Popis vstupů 

 zakázka uzavřená obchodně-technickým zástupcem 

 projektová dokumentace zhotovená na základě požadavků zákazníka 

 výroba uhlíkových lamel 

 lamela CFK - lisovaná kombinace velkého množství tenkých uhlíkových vláken  

a matrice z epoxidové pryskyřice BASF MBrace
®
 S&P 150/2000 typ 50/1,2 

 a 80/1,2mm 

 lepidlo - 2-komponentní systémová lepící směs na bázi epoxidových pryskyřic, bez 

rozpouštědel pro silové spojení – BASF MBrace
®
 Epoxikleber 22 

 EP malta - 3-komponentní malta na bázi epoxidových pryskyřic, bez rozpouštědel, 

thixotropní, pro vysprávku nerovného povrchu 

 toluen - speciální čistidlo na lamely 

 ČSN 10550 Zatížení konstrukcí a namáhání stavebních látek [22] 

 ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí (1981), nahrazena ČSN EN 1996-1-1 

[23] 

 ČSN 1998-3 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení -  

Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb [16]  

 Stavební zákon č.183/2006 Sb. [24] 

 Prohlášení o shodě podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. [10] a § 11 nařízení vlády  

č.178/1997 Sb. [11] 

 NV 591/2006 Sb., [12] 

 362/2005 Sb. - lešení [13] 

 356/2003 Sb. – nakládání s nebezpečnými a chemickými látkami [14] 

 technologický předpis výrobce uhlíkových lamel BASF 

 

Popis činností 

 lidský faktor - všichni pracovnici provádějící výrobní, montážní a odborné práce  

jsou proškoleni a seznámení s veškerými možnostmi rizik, BOZP  

 správná výroba uhlíkové lamely 

 správná a odborná aplikace uhlíkové lamely na konstrukci 
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Popis výstupů 

 CFK lamely aplikované na konstrukci v požadované kvalitě, jakosti a dle PD 

 předávací protokol 

 

Popis pracovního postupu aplikace uhlíkové lamely na konstrukci 

 

Aplikace uhlíkových lamel probíhala v několika následujících krocích a to příprava lamely, 

příprava podkladu, příprava a nanesení lepidla, nalepení lamely, dokončovací práce. 

  

a) Příprava lamely       

Lamela je dodávána ve formě nekonečného pásu v rolích o průměru cca. 1 m v délkách  

100 až 250 m. Pro dělení na požadované délky je třeba roli zajistit proti „rozmotání“ pomocí 

svěrek. Vlastní dělení lamely se provádí snadno, ručním řezáním pilkou na železo,  

nebo úhlovou bruskou. Lamelu je třeba pomocí přípravku fixovat tak, aby nedocházelo 

k třepení konců. Stykovou plochu nařezané lamely je třeba dále očistit od uhlíkového prachu 

speciálním čistidlem a čistými bílými hadříky. Čištění probíhá tak dlouho, dokud hadřík 

nezůstane bílý. Takto očištěná lamela je již připravena k nanesení lepidla. 

 

b) Příprava podkladu 

Povrch konstrukce pro přilepení lamely musí splňovat řadu kvalitativních parametrů, zejména 

odtrhovou pevnost, která činí min 1,5 N/mm². Tato odtrhová pevnost se prokazuje  

vždy provedením několika odtrhových zkoušek. Teplota podkladu musí být min. 3°C  

a samotná aplikace může být provedena v teplotách v rozmezí od 8°C do 35°C. Vlhkost musí 

být max. 4%, rovinatost podkladu max. 5 mm při měření na 2 m lati a absolutní bezprašnost. 

Absolutní bezprašností dosáhneme přípravou povrchu v následujících krocích: 

 vytýčení os jednotlivých lamel na konstrukci 

 provedení odtahových zkoušek podkladu 

 zbroušení povrchu (nerovností) pískováním nebo bruskou s odsáváním prachových 

částic. 

 reprofilace nerovností sanačním materiálem EP maltou, který splňuje požadavek  

na odtrhovou pevnost min 1,5 N/mm². Nerovnosti do 8 mm se vyplňují přímo 

lepidlem na lamely. 

 konečné odstranění prachových částic z podkladu pomocí průmyslového vysavače. 
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c) Příprava a nanesení lepidla 

Rozvážení dvousložkového lepidla na lamely se provádí na přesných digitálních vahách 

s ohledem na zpracovávané množství. Doba zpracování lepidla je značně závislá na okolní 

teplotě a pohybuje se okolo 30ti minut. Vlastní promíchání lepidla se provádí míchadlem  

při pomalých otáčkách. Lepidlo se poté nanáší nejen na zpevňovaný prvek, ale pomocí 

přípravku i na vlastní lamelu. Přípravek umožňuje nanesení lepidla na lamelu tak, že vrstva 

lepidla uprostřed lamely je o cca 1,5 mm vyšší než na okrajích. 

 

d) Nalepení lamely 

Nalepení lamely se provede prostým přitisknutím na lepené místo a dotlačením tvrdým 

gumovým válečkem od středu lamely k okrajům tak, aby byl spolehlivě odstraněn vzduch  

ze styku. Vytlačený tmel se potom odstraní špachtlí. Tímto způsobem vznikne pod lamelou 

vrstva lepidla silná cca 1 až 2 mm, tloušťka celého systému se poté předpokládá cca. 3 mm. 

 

e) Dokončovací práce  

Po skončení lepení a zatvrdnutí lepidla se provede vizuální kontrola nalepené lamely  

a odtrhové zkoušky předem připravených vzorků. Následně může být povrch stavebního dílce 

srovnán sanační maltou, prostým omítnutím, nebo opatřen požadovanou požární ochranou.  

Podmínky používání jednotlivých materiálů a způsob aplikace je uveden v technických 

listech,  

které musí být nedílnou součástí těchto technologicko-prováděcích předpisů. 

 

Při aplikaci uhlíkových lamel byly použity níže uvedené mechanizmy: 

 plošná diamantová bruska Bosch GBR 14C s odsáváním 

 elektrická míchačka materiálu 

 přípravky pro nanesení lepidla na lamely 

 vzduchový kompresor  

 průmyslový vysavač Hilti 

 elektrické ruční kladivo  

 vozidlo pro přepravu materiálů 
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3. Kontrolní a zkušební plán procesu 

 

3.1. Kontrola vstupů 

Po samotné aplikace uhlíkových lamel je nutné provést jednotlivé typy zkoušek a výstupy 

z těchto zkoušek musí zhotovitel předat objednavateli. 

Pro jednotlivé vstupní materiály je zhotovitelem vždy předkládáno osvědčení o jakosti 

použitých materiálů, resp. je doložena způsobilost výrobce podle ISO 9001. 

Zásadně je předkládáno tzv. "Prohlášení o shodě" podle § 13 zákona č.22/1997 Sb.[10]  

a § 11 nařízení vlády č.178/1997 Sb.[11] 

 

Kontrolní zkoušky při provádění zahrnují níže uvedené jednotlivé kroky a řídí  

se následujícími normami: 

 ČSN 10550 Zatížení konstrukcí a namáhání stavebních látek [22] 

 ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí (1981), nahrazena ČSN EN 1996-1-1 

[23] 

 ČSN 1998-3 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení -  

Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb [16]  

 Stavební zákon č.183/2006 Sb. [24] 

 Prohlášení o shodě podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. [10] a § 11 nařízení vlády  

č.178/1997 Sb. [11] 

 NV 591/2006 Sb., [12] 

 362/2005 Sb. - lešení [13] 

 356/2003 Sb. – nakládání s nebezpečnými a chemickými látkami [14] 

 technologický předpis výrobce uhlíkových lamel BASF 
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3.2. Kontrola činností 

 

1) Kontrola podkladu:  

Spočívá ve vizuální kontrole podkladu z hlediska 

bezprašnosti. Rovinatost se kontroluje měrnou latí délky  

2 m, kdy povolená odchylka je 5 mm. Naměřená 

odtrhová pevnost podkladu musí být vyšší  

než 1,5 N/mm
2
. Dále se kontroluje teplota vzduchu, 

teplota podkladu a relativní vlhkost vzduchu. 

 

 

 

2) Kontrola lepidla:  

Zaznamenává se číslo šarže a expirační doba použitého lepidla. Dle požadavku odběratele  

se odebírá vzorek použitého lepidla pro pozdější ověření pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu. 

 

3) Přezkoušení nalepeného spoje:  

Měří se odtrhovým přístrojem soudružnost s podkladem pomocí zkušebních odtrhů předem 

nalepených vzorků lamely. Provádí se kontrola dutých míst a vizuální přezkoušení lepených 

lamel. Vizuální kontrola se nezaznamenává, o odtrhových zkouškách je zápis ve stavebním 

deníku a následně je vystaven zkušební protokol, který předá zhotovitel objednavateli. 

Rizika jednotlivých činností spočívají ve špatné kontrole podkladu a tím spojené aplikace  

na nevhodný typ podkladu. Tomuto riziku se dá zabránit důkladnou kontrolou před samotným 

prováděním aplikace uhlíkových lamel a o této kontrole vyhotovit protokol, který předá 

zhotovitel objednateli. 

Dalším z rizik je použití špatného typu lepidla, příp. lepidla s prošlým datem spotřeby.  

Abychom tomuto riziku předešly, je nutné zkontrolovat všechna lepidla, která jsou dovezena  

na staveniště. O přejímce je vyhotoven protokol, který předá opět zhotovitel objednateli. 

Jedním z posledních rizik je špatné provedení nalepení uhlíkové lamely a možnosti vzniku 

nesoudržné vrstvy. Lze tomu předejít pečlivým pracovním postupem jednotlivých pracovníků,  

který je zkontrolován vedoucím stavby. 

 

 

      Obr. č. 15 - Zkouška kontroly podkladu [26] 
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3.3. Kontrola výstupů 

Při správném provedení technologického postupu aplikace uhlíkových lamel a dodržování 

výše uvedených norem a zákonů budou výrobky splňovat požadavky na stavby a výrobky  

dle zákona č.183/2006 Sb. § 156 [24]. 

 

4. Kontrola plánů jakostí dle regulativů 

Aplikace uhlíkových CFK lamel je ovlivněná především normami, které jsou uvedeny 

v předchozích kapitolách, stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.[24], NV 591/2006 Sb.[12],  

362/2005 Sb.[13] - lešení, 356/2003 Sb.[14] – nakládání s nebezpečnými a chemickými 

látkami. Ze strany objednatele jsou především kladeny požadavky nejen na jakost a rychlost 

výstavby,ale také na estetický vzhled konstrukce po aplikaci uhlíkových lamel.  

U mnoha konstrukcí, zejména pak historických, je nutné dbát také na názor a požadavky 

památkářů. Výše uvedené požadavky objednatele se řídí platnými normami a časovým 

harmonogramem stavby. Přejímka materiálů bude vždy prováděna pouze povolanou osobou 

(stavbyvedoucí, mistr čety) a o veškerých událostech budou prováděny zápisy do stavebního 

deníku. Pracoviště pro provádění uhlíkových lamel bude přebírat taktéž pouze osoba k tomu 

zodpovědná za účasti TDI a o předání a převzetí pracoviště bude sepsán záznam  

do stavebního deníku, který bude následně oběma stranami podepsán a odsouhlasen. 

V průběhu výroby uhlíkových lamel a aplikace uhlíkových lamel na konstrukci budou 

probíhat kontroly, jejich výsledky budou zaznamenány do protokolu, k tomu určeném. Budou 

probíhat za přítomnosti vedoucího kontrolního pracovníka. Kontroly budou probíhat buď to 

namátkově, nebo dle předchozí domluvy. Dodržení norem a regulativů je zajištěno také ze 

strany dodavatelů materiálů uhlíkových lamel (např. BASF). Výrobci dokládají tuto kvalitu  

a jakost výrobků potřebnými certifikáty a ověřeními. Veškeré provedené zkoušky a kontroly 

uhlíkových lamel budou obsahovat všechny důležité náležitost, jakými jsou: 

 technické listy 

 dodací listy 

 dodržovaní požadovaných norem a předpisů. 
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5. Zhodnocení procesu a návrh vhodných opatření 

Reálné možnosti vylepšení pracovního postupu a celkově lepší vlastnosti konstrukce  

lze dosáhnout tím, že zaměstnáváme zkušené pracovníky, kdy se zkrátí čas potřebný  

pro realizaci a zvýší se kvalita provedené práce. Další zlepšování procesu lze docílit použitím 

modernějších technologii společně s minimalizací ovlivnění kvality lidským faktorem  

(tím vyloučit chyby vyvolané lidským faktorem při samotné výrobě uhlíkové lamely) a docílit 

tak ještě kvalitnějšího výrobku. 

 

Matice zodpovědnosti 

 Převzetí 

pracoviště 

Předání 

a 

převzetí 

díla 

Stavební 

připravenost 

BOZP Aplikace 

uhlíkových 

lamel 

Kontrola 

Stavbyvedoucí             

TDI         

Mistr             

Dělníci        

Tabulka č. 3 - Matice zodpovědnosti jednotlivých pracovníků 

 povinnost pracovníka splnit danou činnost 

 

6. Závěr – osnova příručky jakosti uživatele procesu 

Účelem zpracování plánu jakosti stavební technologie bylo stanovit a popsat obecná pravidla 

při výrobě uhlíkových lamel a zesílení požadované konstrukce. Výstupem celého procesu  

je uhlíková lamela a zesílená konstrukce, které musí splňovat všechny požadavky zákazníka  

a všechny kritéria výrobce. 

Celý proces aplikace uhlíkové lamely je dle mého názoru v současnosti velmi využitelný  

pro potřeby ve stavebnictví, vzhledem k výborným pevnostním charakteristikám uhlíkových 

lamel, jejich hmotnosti vzhledem k únosnosti a také vzhledem k minimálním zásahům  

do konstrukce. Při správné aplikaci a dodržení technologického postupu, vč. všech platných 

norem dojde u zesílené konstrukce nejen k prodloužení životnosti. 
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Příloha č. 3 - technický list MBrace® S & P CFK lamely 
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Příloha č. 4 - ukázky z realizací 

        

                  

 

 

 

Obr. č. 16 - Sanace balkonů [25] 

Obr. č. 17 - Příprava uhlíkových lamel [26] 

Obr. č. 18 - Aplikace uhlíkových lamel [27] 
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Obr. č. 19 - Detail aplikace uhlíkových lamel 28] 

Obr. č. 20 - Aplikace uhlíkových lamel na stropní konstrukci 29] 

Obr. č. 21 - Příprava drážek pro aplikaci uhlíkové lamely [30] 
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 Obr. č. 22 - Aplikace uhlíkové tkaniny  - S.Francis Church in Modena [31] 

 Obr. č. 23 - Aplikace uhlíkové tkaniny  - San Marco Church, Itálie [32] 

 Obr. č. 24 - Aplikace uhlíkové tkaniny  - San Vittore Martire Church, Itálie [33] 
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 Obr. č. 25 - Aplikace uhlíkové tkaniny  - San Vittore Martire Church, Itálie [34] 

 Obr. č. 26 - Aplikace uhlíkové tkaniny  - San Bernardino Basilica, Itálie [35] 

 Obr. č. 27 - Aplikace uhlíkových lamel  - Immacolata Concezione di Ivrea School, Itálie [36] 
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Příloha č. 5 - ukázky zkoušek kompozitních materiálů 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 28 - Zkouška vlhkosti podkladu [37] 

 Obr. č. 29 - Systém pro předpínání uhlíkových lamel [38] 

Obr. č. 30 - Zatěžovací zkouška uhlíkových lamel [39] 
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Obr. č. 31 - Přetržená předpjatá lamela [40] 
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