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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

Ab plocha průřezu 

Ac  plocha průřezu betonu 

As,min  minimální průřezová plocha oceli výztuže 

bbet  šířka betonového průřezu 

cd  soudržnost zeminy, návrhová hodnota 

cmin,b  minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti 

cmin,dur  minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí 

∆cdur,γ  přídavná bezpečnostní složka 

∆cdur,st  redukce min. krycí vrstvy při použití nerezové oceli 

∆cdur,add redukce min. krycí vrstvy při použití přídavné ochrany 

fR  charakteristika soudržnosti 

ft  pevnost v tahu 

fyk  mez kluzu 

f0,2k  smluvní mez kluzu 

fy,max  maximální skutečná mez kluzu 

ft / fyk, εuk duktilitou 

Gi  síla vyvozená vlastní tíhou konstrukce 

h  tloušťka stěny 

he  účinná výška průřezu 

hd náhradní tloušťka průřezu 

kh  součinitel vyjadřující vliv náhradní tloušťky průřezu 

ldil,d  délka dilatačního úseku návrhová 

ldil  maximální délka dilatačního úseku 

Md  ohybový moment návrhový 

Mdst  moment klopný destabilizující 

Mstb  moment klopný stabilizující 

Mu  ohybový moment na mezi únosnosti 

P  pasivní zemní tlak 

Rbd  výpočtová pevnost betonu v tlaku 

Rbtd  výpočtová pevnost betonu v tahu 

Rsd  výpočtová pevnost oceli v tahu 
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rh  rameno výslednice destabilizujícího zatížení H 

ri  ramena výslednic Gi 

rp  rameno výslednice pasivního zemního tlaku P 

tb  krytí výztuže 

tc průměrná teplota v celém sledovaném období 

te   náhradní stáří betonu 

〈te1, te2〉 časový interval vyšetřování ve dnech 

ua obvod průřezu vystavený účinkům prostředí 

z  rameno vnitřních sil 

 

 

βRH součinitel vlivu vlhkosti 

γbb  součinitel vyjadřující vliv místního snížení pevnosti betonu v tlaku 

γf, dst  součinitel zatížení pro destabilizující účinek 

γf,stb  součinitel zatížení pro stabilizující účinek 

γsoil  objemová tíha zeminy 

γu  součinitel geometrie 

εb0  výchozí hodnota poměrného délkového přetvoření od smršťování, základní 

εbs  poměrné délkové přetvoření betonu od smrštění 

εca poměrné přetvoření od smršťování autogenního 

εcd poměrné přetvoření od smršťování vysycháním 

εs(te)  funkce smršťování 

st min  minimální stupeň vyztužení 

φ  průměr výztužné vložky 

φd  součinitel vnitřního tření zeminy, návrhová hodnota 

χtt  součinitel vlivu teploty 

ψ  průměrná relativní vlhkost vzduchu v obklopujícím prostředí pro vyšetřované 

období v % dělená 100 
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1 ÚVOD 

Vzhledem k rozměrům níže posuzované železobetonové monolitické protipovodňové 

ochranné stěny a závislosti jejího chování na množství působících vlivů, které se vyskytují 

v procesu výstavby a následně v době její životnosti, je obecně možno s určitostí konstatovat, 

že vyskytující se poruchy nejsou výsledkem působení jediného činitele nebo vlivu. Na vzniku 

poruch se zpravidla podílí více vlivů působících současně a to jak technologických, majících 

původ ve výrobě stavebního materiálu, tak technologických a časových vlivů vlastní 

výstavby. Nezanedbatelnými jsou působící zatížení jak silová, či chemická, nebo deformační. 

Typickým představitelem skupiny deformačních zatížení jsou zatížení způsobená vlivem 

vysychání raného betonu, autogenního smršťování a teplotních změn. 

Rovněž nezanedbatelným vlivem je sedání podloží v podzákladí stavby a změny 

tohoto souvrství v návaznosti na změny hydrogeologických podmínek. V průběhu času 

k těmto vlivům přistupuje i degradace materiálů a působení vnější agresivity prostředí na 

stavební konstrukce a materiály. 

Z těchto důvodů je potřeba hledat nikoli jedinou příčinu, ale okruh možných příčin 

vzniku poruch jednotlivých konstrukcí, přičemž stanovit tu jedinou a nebo hlavní, bývá velmi 

složité, někdy nemožné. 

Rozbor v kapitole 3 a 4 tedy vychází z těchto obecných pravidel, charakteru a rozsahu 

pozorovaných projevů poruch a posouzení uvedených skutečností. 
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2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

 
Stavebně technické řešení je zpracováno v rozsahu požadavků Vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [42].  

 

 

2.1 POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

 
Z geologického hlediska se zájmové území nachází v Ostravské glacigenní 

pánvi, severomoravské části karpatské čelní předhlubně, jejíž předkvartérní podloží je tvořeno 

pokleslou platformou Českého masivu. Podloží je tvořeno souvrstvím fluviálních a glaciálních 

sedimentů jílů a písků mocnosti 5 až 10 m nasedajících na tuhé vápnité miocénní jíly. 

Svrchní část tvoří antropogenní navážky. 

Podloží, které je výstavbou protipovodňové hráze dotčeno, je tvořeno středně 

plastickými jíly F6 (Cl), zatřídění provedeno dle [14]. 

Území dotčené výstavbou protipovodňové hráze se nachází v katastrálním území obce 

Antošovice a probíhá podél levého břehu řeky Odry v km 0,000 - 2,800, kde km 0,000 

odpovídá řkm 11,250 - Odra. 

Posuzovaná železobetonová monolitická protipovodňová stěna provedená jako 

součást protipovodňových opatření na řece Odře se pak nachází v zastavěné, jihozápadní 

části obce na břehu Antošovického jezera a lemuje ulici U Štěrkovny. Odpovídá platnosti km 

0,267 - 0,576. 

 

 

2.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

2.2.1 PŘÍČNÝ PROFIL KOMBINOVANÉ HRÁZE 

 

Souvislá zemní hráz protipovodňového opatření na řece Odře v km 0,267 - 0,576, 

tedy v části obce, která je zastavěná a zároveň nacházející se v těsné blízkosti stavebního díla 

je nahrazena kombinovanou monolitickou železobetonovou stěnou délky 309,000 m. Stěna je 
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zavázána do zemního tělesa situovaného v levé břehové hraně zaplaveného dobývacího 

prostoru. 

Koruna monolitické železobetonové stěny je navržena šířky 0,500 m. Na návodní 

straně železobetonové stěny je navržena berma, výškově odsazena od koruny stěny 1,500 m. 

Berma je šířky 3,000 m se sklonem 3 % ve směru k vodnímu toku. Svrchní vrstva bermy je 

tvořena štěrkodrtí frakce 16/32 mm. Svrchní vrstva slouží k pojezdu lehké mechanizace pro 

účely kontroly a oprav hráze. Návodní nezpevněná krajnice šířky 0,250 m bude 

ohumusována v tloušťce 0,100 m a oseta travním semenem. 

Návodní líc hráze je navržen ve sklonu 1 : 2 a je v tloušťce 0,100 m ohumusován a 

rovněž oset travním semenem. Pata návodního svahu je opřena o skládanou patku tvořenou 

lomovým kamenem a situovanou do hladiny zaplaveného dobývacího prostoru. Horní hrana 

patky je v úrovni +1,000 m nad výškovou úrovní 198,250 m. n. m. (výškový systém Bpv), 

tedy současnou výškovou úrovní hladiny vody zaplaveného dobývacího prostoru. V horní 

části patky bude provedeno ohumusování a oživení vrbovými řízky. 

Základová spára bude upravena do zubového tvaru a zhutněna na 95 % PS. Prostor 

mezi patkou z lomového kamene a břehem bude vyplněn štěrkopískem frakce 0/63 mm a to 

na výškovou úroveň 197,850 m. n. m., tj. výškovou úroveň předpokládané hladiny za 

běžného stavu. Na zhutněný štěrkopísek bude uložena separační vrstva tvořená netkanou 

geotextílií o minimální plošné hmotnosti 500 g/m2. Na takto připravený podklad bude 

zhotoveno těleso bermy.  

Na vzdušné straně ochranné monolitické železobetonové stěny bude vybudována 

komunikace šířky 3,000 m pojížděná osobními automobily.  

 
 

2.2.2 ZEMNÍ TĚLESO OCHRANNÉ HRÁZE 

 

Násyp ochranné zemní hráze bude proveden materiálem vytěženým v průběhu 

zemních prací, tedy jílem střední plasticity F6 (Cl) nebo jílem z ložiska Polanka nad Odrou. 

Koeficient filtrace těchto zemin dosahuje hodnoty 2,7 až 4,0×109 m/s a to bez hutnění. Pro 

případ zhutnění na 95 % PS byla na základě terénních zkoušek stanovena hodnota 

koeficientu filtrace nižší než 1×109 m/s.  
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Navážka zemního tělesa bude prováděna po vrstvách o maximální tloušťce jedné 

vrstvy v hodnotě 0,300 m. Hutnění bude prováděno válcem na požadovanou hodnotu 

95 % PS. Počet pojezdů válce bude stanoven na místě. 

 

 

2.2.3 PATKA Z LOMOVÉHO KAMENE 

 

V místech souběhu zemního tělesa hráze se zatopeným dobývacím prostorem je 

navržena stabilizace návodní paty svahu skládanou patkou z lomového kamene. Účelem této 

konstrukce je stabilizace paty proti účinkům proudění vody, kolísání hladiny a rázům 

případných vln. 

Patka bude provedena jako částečně nasazená se vzdušnou částí výšky 1,000 m a se 

sklonem návodního líce 1 : 1. Základová konstrukce paty je 0,500 m pod stávajícím dnem 

zdrže. Horní část patky bude ohumusována a oseta travním semenem. V délce 320 m pak 

bude oživena vrbovými řízky po úsecích tak, aby byl zajištěn přístup k vodní hladině 

zaplaveného prostoru. 

 

 

2.2.4 PODLOŽÍ MONOLITICKÉ STĚNY 

 

Vzhledem ke stísněným podmínkám staveniště a konfiguraci terénu bude v délce cca 

30,000 m provedeno dosypání podloží hráze a to směrem k dobývacímu prostoru. Dno zdrže 

bude stabilizováno záhozem z lomového kamene ve sklonu 1 : 3 a do takto stabilizovaného 

dna bude opřena patka z lomového kamene. Prostor mezi kamennou patkou a břehem bude 

vyplněn štěrkopískem frakce 0/63 mm na úroveň předpokládaného kolísání vodní hladiny za 

běžných stavů, tedy na průměrnou výšku 197,850 m. n. m. Na zhutněný štěrkopísek bude 

uložena separační vrstva tvořená netkanou geotextílií o minimální plošné hmotnosti 

500 g/m2. Na takto připravený podklad bude zhotoveno těleso bermy. Podloží, které je 

výstavbou protipovodňové hráze dotčeno, je tvořeno středně plastickými jíly F6 (Cl), 

zatřídění provedeno dle [14]. 
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2.2.5 PŘÍČNÝ PROFIL MONOLITICKÉ STĚNY 

 
Konstrukce stěny je provedena na podkladním betonu třídy C 12/15-X0 tl. 100 mm, 

šířky 1,700 m. Betonáž bude provedena do nenasákavého velkoplošného bednění. Nadzemní 

část konstrukce je navržena jako pohledový beton. 

Rozměry stěny: 

délka:  309,000 m 

šířka:  000,500 m 

výška:  001,500 m (nad úrovní upraveného terénu) 

  001,800 m (nad úrovní základu) 

  003,000 m (včetně základu) 

 

Materiály monolitické stěny: 

beton:  C 30/37-XC4, XF2  viz kapitola 2.2.6 

výztuž:  ocel 10 505-R, B500B hlavní výztuž φ R 14 à 250 mm, krytí 120 mm 

                                                    rozdělovací výztuž φ R 10 à 250 mm 

Výztuž bude osazena až za profil těsnění pracovní spáry z důvodu zamezení její koroze. 

 

 

2.2.6 BETON 

 

Konstrukce opěrných, zárubních nebo ochranných stěn (zdí) určených pro 

protipovodňové vodohospodářské stavby patří podle ČSN EN 206-1 [20] do třídy prostředí 

XC4 a XF2 (Tabulka 2.2-1), ve které se předpokládá prostředí mírně nasycené vodou s 

rozmrazovacími prostředky rozptýlenými ve vzduchu a konstrukce se předpokládá střídavě 

suchá a mokrá.  
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Tabulka 2.2-1: Stupně vlivu prostředí dle [20] 

Označení 
stupně 

Popis prostředí 
Informativní příklady výskytu stupně vlivu 

prostředí 

1 Bez nebezpečí koroze nebo narušení 

XO 

pro beton bez výztuže nebo zabudovaných 
kovových vložek: 
 - všechny vlivy s výjimkou střídavého působení 
mrazu a rozmrazování, obrusu nebo chemicky 
agresivního prostředí; 
pro beton s výztuží nebo se zabudovanými 
kovovými vložkami: 
 - velmi suché 

beton uvnitř budov s velmi nízkou vlhkostí 
vzduchu 

2 Koroze vlivem karbonatace 

Pokud beton obsahující výztuž nebo jiné zabudované kovové vložky je vystaven ovzduší a vlhkosti, pak se 
stupeň vlivu prostředí se musí určit následovně: 
POZNÁMKA Vlhkostní podmínky se vztahují k betonové krycí vrstvě výztuže nebo jiných kovových vložek, 
ale v mnoha případech se mohou podmínky v betonové krycí vrstvě považovat za stejné jako v okolním 
prostředí. V takových případech může být přiměřené stanovit vliv podle okolního prostředí, ne však v 
případech, kdy je beton od okolního prostředí oddělen. 

XC1 suché nebo stále mokré 
beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí vzduchu; 
beton trvale ponořený ve vodě 

XC2 mokré, občas suché 
povrch betonu vystavený dlouhodobému 
působení vody; 
většina základů 

XC3 středně mokré, vlhké 
beton uvnitř budov se střední nebo velkou 
vlhkostí vzduchu; 
venkovní beton chráněný proti dešti 

XC4 střídavě mokré a suché 
povrchy betonu ve styku s vodou, které nejsou 
zahrnuty ve stupni vlivu prostředí XC2 

3 Koroze vlivem chloridů, ne však z mořské vody 

Pokud beton s výztuží nebo s jinými zabudovanými kovovými vložkami přichází do styku s vodou obsahující 
chloridy, včetně rozmrazovacích solí, ze zdrojů jiných než z mořské vody, musí být vliv prostředí odstupňován 
následovně: 
POZNÁMKA Vlhkostní podmínky, viz také oddíl 2 této tabulky. 

XD1 středně mokré, vlhké 
povrchy betonů vystavené chloridům 
rozptýleným ve vzduchu 

XD2 mokré, občas suché 
plavecké bazény; 
beton vystavený působení průmyslových vod 
obsahujících chloridy 

XD3 střídavě mokré a suché 
části mostů vystavené postřikům obsahujícím 
chloridy; 
vozovky, betonové povrchy parkovišť 

4 Koroze vlivem chloridů z mořské vody 

Pokud beton s výztuží nebo s jinými zabudovanými kovovými vložkami, přichází do styku s chloridy z mořské 
vody nebo slaným vzduchem z mořské vody, musí být vliv prostředí odstupňován následovně: 

XS1 
vystaven slanému vzduchu, ale ne v přímém 
styku s mořskou vodou 

stavby blízko mořského pobřeží nebo na pobřeží  

XS2 trvale ponořen ve vodě části staveb v moři 
XS3 smáčený a ostřikovaný přílivem části staveb v moři 
5 Střídavé působení mrazu a rozmrazování (mrazové cykly), s rozmrazovacími prostředky nebo bez 
nich 
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Pokud je mokrý beton vystaven značnému střídavému působení mrazu a rozmrazování (mrazovým cyklům), 
musí být vliv prostředí odstupňován následovně : 

XF1 
mírně nasycen vodou bez rozmrazovacích 
prostředků 

svislé betonové povrchy vystavené dešti a mrazu 

XF2 
mírně nasycen vodou s rozmrazovacími 
prostředky 

svislé betonové povrchy konstrukcí pozemních 
komunikací vystavené mrazu a rozmrazovacím 
prostředkům rozptýleným ve vzduchu 

XF3 
značně nasycen vodou bez rozmrazovacích 
prostředků 

vodorovné betonové povrchy vystavené dešti a 
mrazu 

XF4 
značně nasycen vodou s rozmrazovacími 
prostředky nebo mořskou vodou 

vozovky a mostovky vystavené rozmrazovacím 
prostředkům; 
betonové povrchy vystavenému přímému ostřiku 
rozmrazovacími prostředky a mrazu 
omývaná část staveb v moři vystavená mrazu 

6 Chemické působení 

Pokud je beton vystaven chemickému působení zeminy a podzemní vody podle tabulky 2 [20] , musí být vliv 
prostředí odstupňován, jak je uvedeno dále. Klasifikace mořské vody závisí na geografické poloze a 
předpisech platných v místě použití betonu. 
POZNÁMKA Ke stanovení příslušných stupňů vlivu může být potřebná zvláštní studie, pokud: 
- jsou hodnoty mimo mezní hodnoty uvedené v tabulce 2 [20]; 
- jsou přítomny jiné chemikálie; 
- je zemina nebo voda chemicky znečistěná; 
- je vysoká rychlost vody v kombinací s chemikáliemi podle tabulky 2 [20]. 

XA1 
slabě agresivní chemické prostředí podle tabulky 
2 [20] 

  

XA2 
středně agresivní chemické prostředí podle 
tabulky 2 [20] 

  

XA3 
vysoce agresivní chemické prostředí podle 
tabulky 2 [20] 

  

 

Doporučená minimální pevnostní třída použitého betonu pak vychází z tab. E1.N 

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 [25] (Tabulka 2.2-2). Tedy minimální pevnostní třída betonu bude 

pro studovaný typ stavby C 30/37. Další požadavky stanoví čl. 3.1 ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 

[25]. 

Tabulka 2.2-2: Minimální indikativní pevnostní třídy dle [25] 

  Stupně vlivu prostředí (Tabulka 2.2-1) 
Koroze 

  koroze vyvolaná karbonatací koroze vyvolaná chloridy 
koroze vyvolaná chloridy 

z mořské vody 

  XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XSl XS2 XS3 
Indikativní 

pevnostní třída 
C20/25 C25/30 C30/37 C30/37 C35/45 C30/37 C35/45 

Poškození betonu 

  
bez 

rizika 
střídavé působení mrazu a rozmrzávání chemické napadení 

  XO XFl XF2 XF3 XAl XA2 XA3 
Indikativní 

pevnostní třída 
C12/15 C30/37 C25/30 C30/37 C30/37 C35/45 



ANALÝZA PORUCH A POSUZOVÁNÍ BETONOVÝCH BEZESPARÝCH PLOŠNÝCH KONSTRUKCÍ V INTERAKCI S PODLOŽÍM 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
 

 
strana 16 / 114 

 

Složení betonové směsi včetně cementu a vody s přísadami musí být určeno tak, aby 

byla splněna kritéria všech požadovaných vlastností pro čerstvý i ztvrdlý beton tak, jak jsou 

stanoveny v ČSN EN 12350-1 [28], ČSN EN 12350-2 [29], ČSN EN 12350-3 [30], ČSN EN 

12390-1 [31] až ČSN EN 12390-8 [38].  Čerstvý beton musí mít předepsanou konzistenci, 

objemovou hmotnost, pevnost a musí splňovat požadavky na ochranu výztuže proti korozi. 

Jeho složení musí zajistit daný způsob zpracování, musí být omezeno rozměšování frakcí a 

odlučování vody z čerstvého betonu. Po zhutnění kameniva s horní mezí frakce 16 mm a 

větší by neměl být obsah vzduchových pórů v betonové směsi vyšší než 3%. Typ cementu 

pro betonovou směs musí brát v úvahu použití (prostý, železový beton), vývoj hydratačního 

tepla v konstrukci, rozměry prvků a podmínky prostředí, kterému jsou vystaveny. Nejmenší 

obsah cementu v betonu bez příměsí a pro stupeň vlivu prostředí XC4 je 300 kg/m3 a max. 

vodní součinitel w/c = 0,50. Betonové směsi s obsahem kameniva s horní mezí frakce 

podstatně převyšující 32 mm (např. prokládaný beton) mohou být hodnoty obsahu cementu 

nižší než 300 kg/m3.  

Rychlost betonáže má být zvolena tak, aby bylo možné následnou vrstvu betonu 

zhutnit ještě s přesahem do vrstvy spodní, která proto musí být dostatečně plastická. Přesah 

provibrování vrstev má být cca 0,15 m. V případě, že v průběhu betonáže vznikne delší 

prodleva a zpracovaný beton, který již začal tuhnout má pevnost 3,5 MPa nebo větší, musí 

být betonáž přerušena a v betonu musí být vytvořena pracovní spára podle ČSN EN 13670 

[40]. Takto vytvořená pracovní spára musí být před další betonáží ošetřena tlakovou vodou 

nebo mechanicky a omytím. Přebytečnou vodu, která tvoří lesklý povrch je nutno odstranit 

stlačeným vzduchem. Betonáž další vrstvy na vlhký povrch pracovní spáry je možné zahájit 

nejdříve za 18 hodin. Dobu, za kterou použitý beton dosáhne v daných podmínkách pevnost 

3,5 MPa je nutné zjistit předem průkazní zkouškou v laboratoři. Podle této doby je nutné 

organizovat jeho dopravu, ukládání a postup zpracování většího počtu vrstev monolitické 

protipovodňové ochranné stěny. 

 

 

VODOTĚSNOST BETONU 

 

Stavební prvek je vodotěsný tehdy, jestliže jím nepronikne voda při dlouhodobém 

působení na jedné straně povrchu na jeho druhou stranu, ani na ní nebudou žádné stopy 
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průniků vody nebo vlhké skvrny. Nepropustnosti se však dá dosáhnout pouze tehdy, jestliže 

se kromě vodotěsného betonu provedou ještě taková prováděcí a konstrukční opatření, aby 

tyto prvky neměly žádné jiné nedostatky, například netěsná místa, spáry a trhliny, které by 

vodotěsnost betonu znehodnotily.  

Vodotěsnost betonu ovlivňuje složení cementové malty, zrnitost písku, množství zrn 

velikosti od 0,1 do 0,5 mm, množství odplavitelných součástí a vodní součinitel, který má být 

< 0,55. Nedostatečnou vodotěsnost betonu mohou způsobovat také vzduchové mezery pod 

většími zrny kameniva, vzniklé po odloučení vody, smršťovací trhlinky u příliš tekuté směsi 

nebo při velkém množství cementu, nedostatečná hutnost betonu apod. Rozhodující 

podmínkou je, aby kapilární póry v cementové výplni nebyly souvislé. U betonových průřezů 

tloušťky 0,10 - 0,40 m je to možné dosáhnout tehdy, když je vodní součinitel nižší než 0,55. 

Tabulka F.1 ČSN EN 206-1 [20] omezuje horní hranici vodního součinitele w/c  

vodonepropustného betonu hodnotou w/c  = 0,50.  

Beton vyhovuje a je nepropustný pro vodu tehdy, jestliže při zkoušce stanovení 

hloubky průsaku podle normy ČSN EN 12390-8 [38], podle které se vodotěsnost betonu 

zjišťuje, je maximální hodnota průsaku menší než 50 mm a průměrná hodnota je menší než 

20 mm, jak stanovuje tab. NA.F.1 ČSN EN 206-1:Z3 [20]. 

 

 

2.2.7 VÝZTUŽ 

 

Masivní monolitické opěrné nebo zárubní zdi se zpravidla vyztužují z důvodů 

zachycení tahových napětí ve spáře mezi dříkem a základem nebo pro omezení šířky 

povrchových trhlin nebo při konstrukčních řešeních dilatačních spár a fixaci pásů 

zajišťujících jejich vodotěsnost. Výztuž masivních monolitických betonových základů se 

provádí zpravidla ze svařovaných výztužných sítí, ohýbaných předem do příslušného tvaru. 

Podobným způsobem se vyztuží i povrchy proti vzniku povrchových trhlin.  

Opěrné nebo zárubní zdi úhlové se vyztužují podle výpočtu statických účinků 

zatížení, která na ně v nejnepříznivější kombinaci působí. Používá se betonářská výztuž 

druhu 10 505, B500. Svařované výztužné sítě se vyrábí ze žebírkových drátů jako tzv. KARI 

- sítě. Vyrábí se z betonářské oceli druhu 10505 s charakteristickou pevnosti v tahu na mezi 

kluzu 490 MPa. Pro individuální výztuž dle statického výpočtu nebo pro konstrukční výztuž 

se použije rovněž betonářská ocel druhu 10505, B500. 
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Požadavky na vlastnosti betonářské výztuže jsou charakterizovány čl. 3.2 ČSN EN 

1992-1-1 ed. 2 [25]. Základní chování betonářské výztuže je dle  [25] popsáno následujícími 

vlastnostmi: 

 mez kluzu fyk nebo f0,2k 

 maximální skutečná mez kluzu fy,max 

 pevností v tahu ft 

 duktilitou εuk a ft / fyk 

 ohýbatelností 

 charakteristikami soudržnosti fR 

 rozměry průřezu a tolerancemi 

 únavovou pevností 

 svařitelností 

 smykovou a svarovou pevností u svařovaných sítí a příhradovin 

Požadované hodnoty uvedených vlastností jsou stanoveny v tab. C.1 a C.2N ČSN EN 

1992-1-1 ed. 2 [25]. 

 

 

KRYTÍ VÝZTUŽE 

  

Krycí vrstva betonu musí dle čl. 4 ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 [25] zajistit spolehlivé 

přenesení sil v soudržnosti, ochranu výztuže proti korozi (tedy trvanlivost konstrukce) a 

odpovídající požární odolnost. Hodnota její velikosti je definována jako: 

 

 { }mm10;;max ,,,min,min,min adddurstdurdurdurb cccccc ∆−∆−∆+= γ  (2.2-1) 

 

kde cmin,b  je minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti 

cmin,dur minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí 

(Tabulka 2.2-3)   

 ∆cdur,γ   přídavná bezpečnostní složka 

 ∆cdur,st   redukce min. krycí vrstvy při použití nerezové oceli 

 ∆cdur,add  redukce min. krycí vrstvy při použití přídavné ochrany 



ANALÝZA PORUCH A POSUZOVÁNÍ BETONOVÝCH BEZESPARÝCH PLOŠNÝCH KONSTRUKCÍ V INTERAKCI S PODLOŽÍM 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
 

 
strana 19 / 114 

 

Pro oddělené výztužné vložky dle tab. 4.2 [25] platí, že cmin,b je rovno průměru 

výztužného prutu. Pro návrhovou životnost konstrukce protipovodňové ochranné 

železobetonové monolitické stěny 100 let bude referenční třída konstrukce S4 zvýšena o 2 

třídy a to v souladu s tab. 4.3N [25], tedy na třídu konstrukce S6. Minimální krycí vrstva 

cmin,dur pak bude hodnoty 40 mm (Tabulka 2.2-3).  

 

Tabulka 2.2-3: Minimální hodnoty krycí vrstvy cmin,dur z hlediska trvanlivosti dle [25] 

Požadavek prostředí pro cmin,dur (mm) 

Stupeň vlivu prostředí (Tabulka 2.2-1) Třída 
konstrukce X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1/XS1 XD2/XS2 XD3/XS3 

S1 10 10 10 15 20 25 30 
S2 10 10 15 20 25 30 35 
S3 10 10 20 25 30 35 40 
S4 10 15 25 30 35 40 45 
S5 15 20 30 35 40 45 50 
S6 20 25 35 40 45 50 55 

 

Doporučená hodnota ∆cdur,γ  je dle Národní přílohy k [25] rovna 0 a ∆cdur,st  resp. 

∆cdur,add  je v tomto případě rovněž rovna nule. Výsledná hodnota minimálního krytí výztuže 

pak bude: 

 

 { }mm10;mm40;mm14maxmin =c   

 

 mm40min =c   

 

 

2.3 DILATAČNÍ SPÁRY KONSTRUKCE 

 

Ve větších a souvislých plochách vznikají vlivem plastického a autogenního 

smršťování a teplotních rozdílů mezi povrchem a vnitřkem masivních betonových prvků 

během tvrdnutí betonu trhliny (dříky mostních opěr nebo opěrných a zárubních zdí). 

Doporučená velikost dilatačních celků konstrukcí z prostého a slabě vyztuženého betonu a 

železobetonových konstrukcí je dána hodnotami uvedenými v čl. 4 ČSN 73 1201 [16] 

(Tabulka 2.3-1).  
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Tabulka 2.3-1: Maximální délky dilatačních celků z prostého a slabě vyztuženého betonu 
dle [25] 

Maximální délky dilatačních celků v m 
 Druh nosné konstrukce 

konstrukce chráněná  
konstrukce 
nechráněná 

1 bez pomocné výztuže 22 12 
2 

Monolitické 
konstrukce s pomocnou výztuží 30 24 

3 Montované konstrukce 42 30 

 

Výše uvedené hodnoty je možno aplikovat bez dalšího výpočtu, pokud jsou dodrženy 

podmínky specifikované v čl. 4.1 [25], tedy pokud 

 je konstrukce založena na přetvárně stejnorodém podloží 

 konstrukce není založena na objemově nestálých zeminách 

 je konstrukce v oblasti velmi malé seismicity 

 konstrukce není na poddolovaném území 

 délkovým změnám prvků není bráněno tuhými překážkami 

 je konstrukce vyztužena tak, aby v raném stáří betonu nevznikaly vlivem smršťování 

trhliny větší než 0,3 mm  

Zajistit přetvárně stejnorodé podloží v délce stěny 309 m není v tomto případě možné, 

neboť jednotlivých úsecích budou provedeny dodatečné násypy. Pro stanovení maximální 

délky dilatačního úseku je možné aplikovat tab. 4.3 [25], kde pro konstrukci ne volném 

prostranství provedenou ze železobetonu platí ldil = 6 m. 

Tato hodnota rovněž odpovídá zvyklostem vycházejícím z praxe, kde platí 

 pro vyztužené opěrné zdi na nesoudržných zeminách  ∼ 10 až 20 m, 

 pro nevyztužené opěrné zdi na nesoudržných zeminách  <  10 až 15 m, 

 pro vyztužené opěrné zdi na skalním podkladu   ∼ 05 až 10 m, 

 pro nevyztužené opěrné zdi na betonovém podkladu  <  05 až 10 m. 

 Tvar, vzdálenosti, způsob vyztužení, případně povrchové úpravy dilatačních spár 

vycházejí z celkové koncepce řešení konstrukce. Pro správné utěsnění proti průsakům vody 

se používají povrchové a vnitřní těsnící pásy. Osvědčeným výrobcem těchto pasů je např. 

americká společnost GREENSTREAK, Inc. (Obrázek 2.3-1) a (Obrázek 2.3-2) nebo SIKA, 

RECOSTAL, BETOMAX a další.  

Doporučované hodnoty maximálních velikostí dilatačních úseků jsou pouze 

informativní a nezaručují, že při jejich dodržení nevzniknou v betonu trhliny vlivem 

kumulace nepříznivých konstrukčních, technologických, klimatických nebo jiných vlivů. 
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Technologický postup betonáže musí být navržen tak, aby zmírnil účinek smršťování betonu. 

Toho se docílí vynecháním sudých betonážních záběrů ve vzdálenostech dilatačních úseků, 

které umožní smrštění konstrukce lichých záběrů bez negativního dopadu na celou konstrukci 

stěny. Betonáž tzv. sudých záběrů musí být provedena nejdříve za dva týdny po uložení 

betonu do lichých sekcí. 

 

 

Vzhledem k charakteru konstrukce, způsobu založení a s respektováním ČSN 73 1201 

[16] je navržen dilatační úsek délky ldil = 6,0 m. 

Těsnící profil dilatačních spár je navržen jako PVC-p profil SIKA z plastifikovaného 

polyvinylchloridu, typ O-20 s těmito parametry: 

- tlak vody:  50 kPa 

- tažnost / střih:  20 / 10 mm 

 

 

Obrázek 2.3-1: Příklady izolačních pásů dilatačních spár. Převzato z [57] 
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2.4 PRACOVNÍ SPÁRY KONSTRUKCE 

 

Konstrukce menších rozměrů nebo ucelené dilatační úseky mají být betonovány 

pokud možno najednou a bez přerušení. Postup stanovení velikosti dilatačního celku je 

uveden v kapitole 2.3 a je v souladu s ustanoveními ČSN 73 1201 [16] a ČSN EN 1992-1-

1 ed. 2 [25]. Pokud je nutno betonáž přerušit, pak musí být právě prováděný úsek ukončen 

pracovní spárou a musí být upraven tak, aby k němu mohla být těsně přibetonována nová část 

konstrukce, která s ním vytvoří soudržný a homogenní celek bez umělé trhliny. 

U větších betonážních celků, u kterých je přerušení nevyhnutelné, musí být umístění a 

konstrukční uspořádání pracovních spár navrženo. Obecné zásady jsou uvedeny v v čl. 10.4 

dnes již zrušené ČSN 73 2400. Konstrukční prvky pracovních a skrytých spár (míst, ve 

kterých mají vzniknout trhliny eliminující trhliny náhodné) se musí osadit současně 

 

Obrázek 2.3-2: Příklady průřezů izolačních pásů dilatačních spár. Převzato z [57] 
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s pokládkou výztuže a musí být k ní, případně i k bednění, zakotveny proti posunu při 

ukládání a zpracování betonu. 

Časové prodlevy mezi betonážními etapami, které jsou příliš dlouhé, mohou vést ke 

znečištění pohledového betonu splavenou korozí z výztuže přesahující do dalšího 

betonážního úseku. Je proto vhodné vyčnívající výztuž např. natřít cementovým mlékem 

nebo zakrýt plastovými fóliemi. 

Pro vytvoření hrubého povrchu ve styčné ploše desky se použijí komerčně dostupné 

přípravky pro ztracené bednění z perforovaného plechu nebo pletiva typu 

STRECKMETALL, RECOSTAL (Obrázek 2.4-1) a (Obrázek 2.4-2), DIS-TECH, 

BETOMAX apod. Výrobce pro ně předepisuje vzdálenosti výztuh, které zajišťují redukci 

deformace roviny pracovní spáry od tlaku čerstvého betonu v závislosti na výšce 

zadržovaného betonu. Některé výrobky jsou proti nadměrné deformaci již příčně vyztuženy 

páskovou ocelí. Dříve používané řešení pracovních spár pomocí drátěného pletiva, tzv. B-

systém, se již nepoužívá. Kontaktní hranu, ohraničující pracovní spáru v rovině bednění, je 

vhodné provést pomocí provizorní pomocné dřevěné latě, na kterou se bednící pletivo 

připevní. Lať je nutno před odbedňováním dané konstrukce, dokud ještě beton nedosáhl vyšší 

pevnosti, vyjmout a spáru řádně očistit. 

 

 

 

Ve svislých prvcích se postupuje obdobně (Obrázek 2.4-1) a (Obrázek 2.4-2), bednící 

pletivo vodorovné spáry není nutné. Pomocnou ukončující lichoběžníkovou nebo 

 

Obrázek 2.4-1: Konstrukční prvek pro vytvoření 
pracovní spáry. Převzato z [58] 

 

Obrázek 2.4-2: Schematické znázornění pracov-  
ní spáry. Převzato z [58] 



ANALÝZA PORUCH A POSUZOVÁNÍ BETONOVÝCH BEZESPARÝCH PLOŠNÝCH KONSTRUKCÍ V INTERAKCI S PODLOŽÍM 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
 

 
strana 24 / 114 

 

trojúhelníkovou lať lze na viditelné straně betonové plochy v následující etapě betonáže 

ponechat, je-li přijatelné, že bude vytvářet v pohledové ploše drážku. 

 

TĚSNOST PRACOVNÍCH SPÁR 

Do pracovních spár, které mají být spolehlivě vodotěsné, je nutné vložit doplňkové 

konstrukční prvky nebo hmoty, podle typu konstrukce a prostředí. Obvykle se jedná o těsnící 

přípravky výše uvedených nebo jiných výrobců (Obrázek 2.4-3) a (Obrázek 2.4-4). Účinné 

jsou také bentonitové bobtnavé pásky, injektážní systémy nebo pásy bentonitové pasty 

nanesené na konstrukci spáry nebo jejich kombinace. Kontaktní plochy pracovní spáry je 

vhodné natřít hydroizolační krystalizační hmotou, např. typu XYPEX, KRYSTOL apod. 

 

 

Obdobné opatření je nutno provést také v prostupech betonovou konstrukcí, např. 

potrubí nebo chrániček, u kterých je nebezpečí průsaků vody. U konstrukcí vystavených 

účinkům spodní vody, se k těsnění v dilatačních spárách použijí těsnící profily. Proti vodě 

tlakové se komerčně dodávané těsnící profily kombinované s bentonitovými pásky použijí i 

v pracovních spárách (Obrázek 2.4-3) a (Obrázek 2.4-4). Těsnící profil pracovních spár je 

navržen jako PVC-p profil SIKA z plastifikovaného polyvinylchloridu, typ FORTE-24. 

 

Po technologické přestávce a před betonáží následujícího úseku je nutné čelo 

pracovní spáry mechanicky nebo tlakovou vodou vyčistit od uvolněných součástí 

 

Obrázek 2.4-3: Konstrukční prvek pro vytvoření 
pracovní spáry s izolací proti průsaku. 

Převzato z [58] 

 

Obrázek 2.4-4: Schematické znázornění pracov- 
ní spáry s izolací proti průsaku. 

Převzato z [58] 
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a cementového povlaku. Z bednění se tyto nečistoty a stojící voda odstraní před betonáží 

stlačeným vzduchem čistícími uzavíratelnými otvory u dna bednění, které je třeba provést 

v místech pracovních spár. Neodstraňují - li se nečistoty z pracovní spáry tlakovou vodou, 

musí se její povrch v dostatečném předstihu před betonáží provlhčit a přebytečná voda 

z betonu a z bednění odstranit. Navlhčit je nutno i nasákavé bednění. 

 

 

2.5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÝCH ŽB K-CÍ 

 

2.5.1 ÚVOD 

 

Tento technologický předpis je zpracován pro dopravu, ukládání a ošetřování 

čerstvého betonu. Nezabývá se výrobou betonu, uložením výztužných vložek, montáží 

a demontáží bednění podpůrných konstrukcí.  

Předpis je určen všem, kteří se účastní nabídkových, přípravných a realizačních prací 

těchto činností a tito jsou povinni jej dodržovat.  

Technologický předpis obsahuje obecné základní požadavky na dopravu, ukládání 

a ošetřování čerstvého betonu určeného pro běžné typy monolitických konstrukcí vyrobených 

z transportbetonu nebo z betonu vyrobeného přímo na staveništi. Betonová směs se musí 

dopravovat, ukládat a ošetřovat takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu znehodnocení např. 

rozmísením, účinky povětrnosti, znečištěním apod. 

 

 

2.5.2 OBLAST POUŽITÍ  

 
Tento technologický předpis je určen pro dopravu, ukládání a ošetřování betonu vyráběného 

na staveništi, pro transportbeton i pro beton vyráběný ve výrobnách stavebních dílců. Lze jej 

použít při betonování na stavbách nebo pro výrobu montovaných konstrukcí a stavebních 

dílců pozemních a inženýrských staveb, kde je předpoklad použití prostého, vyztuženého 

nebo předpjatého betonu. 

Další podmínky, které zde nejsou uvedeny a mohou být požadovány 

 pro zvláštní stavby (speciální viadukty, přehrady, tlakové nádoby jaderných 

elektráren, pobřežní stavby a vozovky), 
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 při použití nových složek betonu, při speciálních technologiích nebo při zavádění 

nových technologií provádění staveb. 

nesmí být v rozporu s požadavky na bezpečnost a trvanlivost konstrukce. 

Technologický předpis platí pro beton uzavřené struktury s hutným kamenivem vyrobený a 

zhutněný tak, že obsah vzduchových pórů, kromě záměrného provzdušnění, vyhovuje 

požadavkům na trvanlivost ve vztahu k podmínkám prostředí dle ČSN EN 206-1 [20]. Lze jej 

využít také pro těžký beton (objemová hmotnost po vysušení je větší než 2800 kg/m3) 

s přírodním kamenivem a pro lehký beton (objemová hmotnost po vysušení není větší než 

2000 kg/m3) s vhodným umělým nebo přírodním kamenivem. Mezi hutné betony patří 

betony provzdušněné, u kterých je použitím provzdušňující přísady vytvářen systém 

mikroskopických vzduchových pórů za účelem zvýšení odolnosti betonu proti působení 

vody, mrazu a chemických rozmrazovacích prostředků. 

 

 

2.5.3 MATERIÁL 

 

Výrobce betonové směsi je povinen před uvedením výrobku na trh vydat písemné prohlášení 

o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody 

(prohlášení o shodě) v souladu se Zákonem č. 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o 

technických požadavcích na výrobky [46] a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. [45]. Tomuto 

zákonu a nařízení vlády musí odpovídat rovněž veškeré materiály použité k výrobě betonové 

směsi. 

Vlastnosti betonu, jeho jednotlivých složek a metody ověřování budou popsány 

v souvisejícím technologickém postupu Výroba betonových směsí, který bude zpracován. 

Složení betonu včetně cementu, kameniva a vody (a přísad a příměsí, pokud jsou použity) 

musí být určeno tak, aby byla splněna kritéria všech požadovaných vlastností pro čerstvý a 

ztvrdlý beton včetně konzistence, objemové hmotnosti, pevnosti, trvanlivosti, ochrany 

výztuže proti korozi. Složení betonu musí zajistit zpracovatelnost odpovídající způsobu, 

kterým bude dílo provedeno. Složení betonu musí být navrženo tak, aby se zamezilo 

rozměšování frakcí kameniva a odlučování vody z čerstvého betonu. Beton musí splňovat 

všechny požadavky uvedené v ČSN EN 13670 [40] a ČSN EN 206-1 [20]. 

 
Beton musí být specifikován těmito základními údaji: 

 třída betonu, 
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 horní mez frakce kameniva, 

 základní vymezení složení betonu s ohledem na jeho použití, 

 stupeň konzistence. 

 

Pro zvláštní podmínky mohou být požadovány doplňující údaje (viz ČSN EN 206-1 [20]): 

 vlastnosti čerstvého betonu, 

 vlastnosti ztvrdlého betonu, 

 podmínky ve vztahu k dopravě a postupům na staveništi. 

Základní vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a metody ověřování jsou uvedeny 

v ČSN EN 12350-1 [28], ČSN EN 12350-2 [29], ČSN EN 12350-3 [30], ČSN EN 12390-1 

[31] až ČSN EN 12390-8 [38] s respektováním ČSN EN 206-1 [20]. 

Dle [20] je beton zatřiďován podle pevnosti v tlaku do tříd (Tabulka 2.5-1) na základě 

klasifikace válcové pevnosti uvedené v ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 [25]. 

 

Tabulka 2.5-1:Pevnostní třídy obyčejného a těžkého betonu v tlaku dle tab. 7 [20] 

Pevnostní třída v tlaku 
Minimální charakteristická válcová 

pevnost fck, cylinder [N/mm2] 

Minimální charakteristická 
krychelná pevnost fck, cube 

[N/mm2] 

C 8/10 8 10 
C 12/15 12 15 
C 16/20 16 20 
C 20/25 20 25 
C 25/30 25 30 
C 30/37 30 37 
C 35/45 35 45 
C 40/50 40 50 
C 45/55 45 55 
C 50/60 50 60 
C 55/67 55 67 
C 60/75 60 75 
C 70/85 70 85 
C 80/95 80 95 

C 90/105 90 105 
C 100/115 100 115 

 

U lehkého betonu se používají pevnostní třídy s označením symbolu LC dle tab. 8 [20]. 
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2.5.4 MECHANIZACE, PRACOVNÍ POMŮCKY, MĚŘIDLA 

 

Vybavení staveniště s funkčním technickým zařízením je základním předpokladem 

kvalitního díla. Na staveništi musí být zajištěny zdroje médií. 

Pokud není stanoveno projektem, pak druh těžké i lehké mechanizace a zařízení určí 

osoba, která dílo odborně vede (dle Zákona č. 183/2006 Sb. [41]) a to včetně nasazení 

jednotlivých zařízení na výkon každého druhu práce. Za technický stav těchto jednotlivých 

zařízení také odpovídá. 

Mechanizace pro dopravu betonu se volí podle množství směsi, která se bude 

zpracovávat, podle vzdálenosti od místa možné dodávky betonu a podle výšky, kterou je 

nutno překonat při ukládání betonové směsi. 

Pro přepravu čerstvé betonové směsi z výrobny se používají zejména 

autodomíchávače, které udržují směs v homogenním stavu 

Pro sekundární dopravu v rámci staveniště se používají především čerpadla (pojízdná 

nebo stabilní), která slouží k dopravě betonové směsi od autodomíchavače na místo uložení.  

Doprava se uskutečňuje hadicemi nebo potrubím pomocí tlakového vzduchu nebo pístovými 

čerpadly. 

K dopravě betonové směsi při výrobě na staveništi se mohou používat pásové mobilní 

transportéry a přídavné pásové dopravníky nebo násypné koše na betonové směsi 

v kombinaci s plošinovým výtahem nebo jeřábem.  

Pro zhutnění betonové směsi se používají různé typy vibrátorů (ponorné, příložné, 

povrchové), vibrační lišty. 

Pracovní pomůcky, kterých je potřeba, jsou rotační laser, odečítací lať, terče 

pro měření výšek, hladička betonu, vodováha, měnič napětí, lopata, hrábě. Jako provizorní 

osvětlení se používají pro malé prostory přenosné závěsné lampy a pro velké prostory 

přenosná svítidla na lehkém kovovém podstavci. 

V místech, která jsou obtížně přístupná, je nutno zajistit pomocná lešení. Pro vlhčení 

hotové betonové konstrukce je potřeba přívodu vody s rozprašovačem. 

 
Všechny mechanizmy, zařízení a drobná mechanizace používaná na stavbě, musí mít 

platné revize, zkoušky a kontroly. Za jejich zajištění zodpovídá osoba, která odborně vede 

výstavbu. Pracovníci musí být pro obsluhu jednotlivých druhů zařízení a drobné mechanizace 
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protokolárně proškoleni. Pracovníci, kteří se zúčastňují přepravy směsi jeřábem, musí mít 

jeřábnický a vazačský průkaz.  

Při výkonu pracovní činnosti musí pracovníci bezpodmínečně používat všechny 

předepsané pracovní ochranné pomůcky. Jedná se zejména o pracovní přílby, ochranné 

rukavice, brýle, ochranný pracovní oděv a obuv. Za používání pracovních ochranných 

pomůcek zodpovídá stavbyvedoucí. 

 

 

2.5.5 PRACOVNÍ POSTUP 

 

Složení pracovní čety je závislé na rozsahu stavby, rychlosti výstavby a velikosti 

jednotlivých pracovních záběrů. V základní četě musí být alespoň dva betonáři, z nichž jeden 

je vedoucí čety a jeden až dva stavební dělníci, kteří zajišťují dopravu směsi na místo 

zpracování. Četa musí být doplněna o obsluhu strojních zařízení (obsluhuje čerpadlo 

na betonovou směs nebo násypný koš). 

Před zahájením práce musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni 

s pracovním postupem, s návaznostmi jednotlivých činností a způsobem jejich provádění. 

Všichni členové čety musí být rovněž prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce. 

Zodpovědnost za seznámení s těmito skutečnostmi má stavbyvedoucí. Seznámení provádí 

pod vedením koordinátora bezpečnosti práce.  
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Postupový diagram prací 2.5-1 

Start
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směsi - uzavření 
smlouvy

Montáž bednění a 
uložení armatury - 
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prostředků a zařízení

Kontrola teploty prostředí

Nakládka a přejímka 
bet. směsi (zajišťuje-li 
dopravu  odběratel)

Kontrola kvality bet. směsi 
(odběr vzorků a zkoušky)

Přeprava bet. směsi

Určení místa vykládky 
a přejímka (zajišťuje-li 
dopravu výrobce 
transportbetonu)

Kontrola konzistence a 
kvality bet. směsi, příp. 
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betonu?

Kontrola před 
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POPIS ČINNOSTÍ (Postupový diagram prací 2.5-1) 

 

Výchozím a hlavním dokumentem je projektová dokumentace, včetně statické části a POV.  

 

ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY BETONOVÉ SMĚSI 

Před zahájením prací na montáži bednění je nutné zajistit potřebné množství betonové 

směsi tak, aby po dokončení montáže bednění a uložení armatury mohla být neprodleně 

zahájena betonáž. V případě výroby betonové směsi na staveništi zajistí stavbyvedoucí 

mobilní betonárnu a potřebné množství jednotlivých složek betonu dle zadání v projektové 

dokumentaci a podle předepsané receptury. 

Pokud bude betonová směs dopravována z centrální betonárny, je nutné uplatnit 

požadavek u dispečinku betonárny. V objednávce bude uvedeno: 

 označení odběratele, jeho zástupce a místa přejímky betonové směsi, 

 množství objednávané směsi (v členění na dny a směny), 

 třída a druh betonu a hodnota zpracovatelnosti v místě přejímky, 

 termíny dodávek, 

 požadavky na způsob dopravy (Předmětem dodávky může být i primární doprava 

čerstvého betonu na místo vykládky a sekundární doprava na stavbě čerpadlem 

z přepravního prostředku na místo uložení.), 

 další zvláštní požadavky (např. teplota betonové směsi, druh a třída cementu, druh 

přísady a příměsi, horní mez frakce kameniva). 

O dodávce betonové směsi se uzavírá smlouva. Obsahem smlouvy jsou požadavky 

uvedené v objednávce, včetně všech podrobností, důvody reklamací a pokut. 

Výrobce musí mít zaveden a udržován systém řízení kvality pro výrobu 

transportbetonu a musí vydat ujištění o shodě nebo kopii prohlášení o shodě podle Zákona 

č. 22/1997 Sb. [46] a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. [45]). 

Za správnost objednávky transportbetonu nebo za zajištění výroby betonu na staveništi 

zodpovídá osoba, která odborně vede výstavbu. 

 

 

MONTÁŽ BEDNĚNÍ A ULOŽENÍ ARMATURY  

Před zakrytím výztuže vnitřní částí bednění převezme výztuž zástupce investora. O 

převzetí je nutno provést zápis do stavebního deníku. 
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UPŘESNĚNÍ OBJEDNÁVKY PŘED REALIZACÍ 

 

Před realizací daného záběru je potřeba dodávku upřesnit. Správně učiněná a 

upřesněná objednávka je důležitá z hlediska úspory nákladů. Je potřeba upřesnit údaje - 

označení druhu betonu, požadované množství, počátek, rychlost a předpokládaný konec 

betonáže. Rovněž průběžně je třeba upřesňovat rozsah a intervaly dodávek. Neprodleně je 

třeba oznámit případné zpoždění či zastavení odběru betonu. 

V případě výroby betonové směsi na staveništi dá pokyn k zahájení výroby 

stavbyvedoucí a za tuto činnost také odpovídá. 

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Před zahájením prací musí být připraveno dostatečné množství materiálu co nejblíže 

místu zpracování. Rovněž musí být připraveny všechny potřebné pracovní pomůcky, nářadí, 

mechanizace a pomocná zařízení (lešení apod.). V blízkosti pracoviště musí být zdroj vody a 

elektrické energie. Všichni pracovníci musí být seznámeni s technologií prací a postupem. Za 

přípravu před zahájením zodpovídá stavbyvedoucí. 

 

 

NAKLÁDKA A PŘEJÍMKA BETONOVÉ SMĚSI 

Při přepravě transportbetonu přistaví řidič přepravník betonu (mix, sklápěč) na místo 

přejímky betonové směsi. Řidič je zodpovědný za dokonalé vyprázdnění a vyčištění nástavby 

přepravníku (od zbytků betonové směsi, výplachové vody, či jiných nečistot). Řídí se pokyny 

dispečera betonárny. V případě, že přepravu transportbetonu zajišťuje vlastními dopravními 

prostředky dodavatel stavby, provede řidič přepravníku rovněž přejímku dodávky betonové 

směsi. Při přejímce zkontroluje údaje na dodacím listu, zda jsou v souladu s objednávkou. 

Potvrdí dodací list a ponechá si jednu kopii. Rovněž provede zkoušky pro prověření jakosti 

dodávky transportbetonu podle ČSN EN 12350-1 [28] až ČSN EN 12350-3 [30]. Minimální 

obsah dodacího listu je stanoven v čl. 7.3 ČSN EN 206-1 [20]. 

Za provedení nakládky a přejímky betonové směsi odpovídá řidič dopravního prostředku. 
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PŘEPRAVA BETONOVÉ SMĚSI 

Základní požadavky na dopravu betonové směsi upravuje ČSN EN 206-1 [20] a ČSN 

EN 13670 [40]. K přepravě betonové směsi musí být zajištěna dostatečná kapacita 

přepravních zařízení k zajištění nepřetržitých dodávek v požadované rychlosti. Rychlost 

dodávky čerstvého betonu během betonáže musí být taková, aby byla zajištěna řádná 

manipulace se směsí, její uložení i hutnění a aby interval mezi jednotlivými šaržemi 

nepřekročil dobu, po kterou je možné vytvořit homogenní konstrukci. Rovněž musí být 

určena optimální trasa přepravy betonové směsi. 

Betonová směs se musí dopravovat takovým způsobem, při kterém se neznehodnotí, 

např. rozmísením, účinky povětrnosti, znečištěním. Stanovený dopravní postup primární 

dopravy transportbetonu musí být pro každou dodávku betonové směsi k dispozici 

v betonárně v místě obsluhy a vychází z ČSN EN 206-1 [20]; pokud není součástí jiného 

dokladu, musí být i v kabině řidiče přepravního prostředku jako samostatný doklad. Obsluha 

přepravního prostředku musí dodržet podmínky předepsané v dopravním postupu. Trasu 

dopravy určuje plán organizace výstavby (POV), součástí dopravního postupu musí být 

i povolení odboru dopravy příslušných MÚ (pro případ záboru veřejného prostranství). 

Doba primární dopravy se v dopravním postupu stanoví tak, aby po ukončení 

manipulace a zpracování betonové směsi na staveništi, při dané teplotě vnějšího prostředí a 

teplotě betonové směsi, čerstvý beton dosáhl nejvýše hodnoty 0,5 MPa požadované při 

zkoušce tuhnutí podle čl. II.3 ČSN 73 1332:Z1 [19]. Dovolená doba dopravy čerstvého 

betonu závisí na teplotě prostředí a na druhu použitého cementu. 

V případě potřeby prodloužení začátku tuhnutí betonu (u větších vzdáleností, a to 

zcela výjimečně) je třeba upravit recepturu o zpomalovací přísady. O této úpravě rozhoduje 

pouze technolog betonárny. O případných jiných dodatečných úpravách transportbetonu na 

stavbě rozhoduje pouze technolog betonárny a vždy se o nich provede zápis do stavebního 

deníku. 

Při dopravě betonové směsi přepravními prostředky bez domíchávání se doporučuje, 

aby dopravené množství bylo vyprázdněno pokud možno do jediné konstrukce (zejména při 

dopravě na vzdálenosti blížící se hranici přípustných dopravních vzdáleností). Za dopravu 

betonové směsi odpovídá řidič dopravního prostředku. 

Vnitrostaveništní doprava musí být zajištěna tak, aby betonáž ucelené části 

konstrukce byla plynulá a bez přerušení. Rovněž musí probíhat bez překládání od místa 

odběru až do uložení do konstrukce (bednění, formy). Není-li to možné, musí být počet 
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překládání omezen na nejmenší nutnou míru. Ucelená část konstrukce by měla být 

betonována z dodávky jedné betonárky (pro možnost pozdějších reklamací). 

Voda a jemná cementová malta použitá ke zvlhčení vnitřního povrchu potrubí 

před zahájením čerpání betonové směsi se nesmí vypustit do bednění betonované konstrukce. 

Rovněž čistící voda po ukončení nebo delším přerušení čerpání nesmí odtéci do čerstvého 

betonu konstrukce. 

Při dopravě betonové směsi za nízkých a záporných teplot musí být teplota betonové směsi 

při vysypání z míchačky taková, aby působením tepelných ztrát během plnění dopravního 

prostředku, dopravy a další manipulace až do místa uložení neklesla pod +5 °C.   

 

 

URČENÍ MÍSTA VYKLÁDKY A PŘEJÍMKY 

Určení místa vykládky a přejímky musí být zcela jasné a přesné. Při složitém 

komunikačním systému nebo při určení konkrétní příjezdové trasy k místu přejímky (stavbě) 

musí být tyto podmínky uvedeny v objednávce. Přejímka dodávky betonové směsi 

pověřeným pracovníkem musí být provedena v co nejkratší době tak, aby nedošlo 

k znehodnocení dodávky. Podmínky pro přejímku jsou totožné s podmínkami přejímky při 

nakládce betonové směsi. Zodpovědný pracovník při přejímce zkontroluje údaje a podepíše 

dodací list a ponechá si jednu kopii. Za požadovanou kvalitu betonové směsi odpovídá její 

výrobce. 

 

 

UKLÁDÁNÍ A ZHUTŇOVÁNÍ BETONU 

Základní požadavky na zpracování betonové směsi a postup betonáže upravuje čl. 8 a 

příloha F, ČSN EN 13670 [40]. Před uložením betonu je nutné provést kontrolu bednění a 

výztuže. Betonáž má být vždy pokud možno plynulá a nepřerušovaná. Beton se má ukládat 

co nejdříve po zamíchání tak, aby nedošlo ke ztrátě zpracovatelnosti. V případě 

transportbetonu ihned po ukončení přejímky, bez dodatečného přidávání vody. Betonová 

směs musí být ukládána na místo určení plynule v souvislých a pokud možno vodorovných 

vrstvách, jejichž tloušťka závisí na způsobu zhutňování. Tloušťka vrstev nesmí převyšovat 

1,25 násobek délky hlavice ponorného vibrátoru. Přitom musí být pracovním postupem 

zajištěno dokonalé spojení jednotlivých vrstev. Přemístění již uložené vrstvy vibrátorem nebo 

samospádem není dovoleno. Ukládání betonové směsi musí být ukončeno tak, aby po 
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ukončení zpracování betonové směsi (při dané teplotě vnějšího prostředí a teplotě betonové 

směsi) čerstvý beton dosáhl nejvýše hodnoty 0,5 MPa požadované při zkoušce tuhnutí podle 

čl. II.3 ČSN 731332:Z1 [19]. Pokud je při ukládání dovoleno volné shazování betonu, musí 

se provést taková opatření, aby nedošlo k rozměšování během ukládání (doprava potrubím, 

po šikmé plošině apod.). Betonová směs se nesmí volně házet nebo spouštět do hloubky větší 

než 1,5 m. Při betonáži musí být bednění nebo formy řádně vyplněny betonem (zejména je 

nutno zamezit vzniku štěrkových hnízd). Během ukládání musí být beton náležitě hutněn a 

zpracován v okolí betonářské výztuže, kabelů, trubek, zabudovaných přípravků a v rozích 

bednění tak, aby byl beton bez vzduchových dutin, zejména v části krycí vrstvy výztuže. 

Zvláštní požadavky pro úpravu povrchu betonu musí být specifikovány jako doplňkové. Při 

ukládání a zhutňování betonu se musí dbát na to, aby nedošlo k posunu nebo poškození 

betonářské výztuže, kabelů, trubek, kotev a bednění. Po uložení betonové směsi musí být 

povrch betonu - niveleta - v předepsané rovině, což se sleduje např. rotačním laserem, terči, 

nivelačním přístrojem apod. Při používání vibrátorů se musí beton vibrovat nepřetržitě během 

ukládání každé vrstvy betonu, až přestanou z betonu unikat vzduchové bubliny. Přitom nesmí 

dojít k rozměšování. K betonové směsi, která již tuhne, se nesmí přidávat voda. Ukládání 

další vrstvy betonové směsi na předchozí, dosud nezhutněnou vrstvu betonu, není přípustné. 

Při ukládání betonové směsi na šikmé podklady se musí začít se zhutňováním vždy 

v nejnižším místě a postupovat proti spádu. Přerušit betonování je možno pouze na tak 

dlouho, dokud čerstvý beton nedosáhne hodnoty 3,5 MPa požadované při zkoušce tuhnutí 

podle čl. II.3 ČSN 73 1332:Z1 [19]. Pokud se doba přerušení takto nestanoví při průkazní 

zkoušce betonu, je nutno v betonované konstrukci vytvořit pracovní spáru a pokračování 

betonáže je dovoleno za normálních podmínek nejdříve za 18 hodin. Před dalším 

betonováním je však nutno povrch betonu upravit tak, aby došlo k pevnému spojení obou 

vrstev. Mechanicky se z pracovní spáry odstraní zbytky ztvrdlého betonu, cementový povlak 

a nečistoty. Potom se spára omyje vodou a beton se důkladně provlhčí. 

Při betonování za nízkých teplot nesmí teplota betonové směsi (bez plastifikačních 

přísad) před ukládáním klesnout pod +10 °C. Podklad, na který se betonáž provádí, musí mít 

teplotu minimálně +5 °C. Před betonáží musí být bednění a výztuž očištěny od sněhu a 

námrazků. Dojde-li k porušení části konstrukce mrazem, musí být tato část odstraněna. 

K hutnění betonu se používají různé typy vibrátorů. O prováděném ukládání betonové 

směsi musí být vedeny záznamy ve stavebním deníku. Za tuto činnost zodpovídá osoba, která 

odborně vede výstavbu. 
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OŠETŘOVÁNÍ A OCHRANA BETONU 

Ošetřování a betonu upravuje čl. 8.5 a příloha F, ČSN EN 13670 [40]. K dosažení 

předpokládaných vlastností betonu, zvláště v povrchové zóně, je nutné ošetřování a ochrana 

betonu po určitou dobu po ukončení betonáže. Ošetřování a ochrana musí být zahájena co 

nejdříve a má zabránit předčasnému vysychání, zvláště v důsledku působení větru a oteplení 

konstrukce slunečním zářením. Ošetřováním a ochranou se má zabránit:  

 vyplavení při dešti a tekoucí vodě, 

 rychlému ochlazení betonu během prvních několika dnů po uložení, 

 vysokému rozdílu teplot mezi vnitřní částí a povrchem konstrukce, 

 působení nízkých teplot a mrazu, 

 vibracím a nárazům, které mohou rozrušit beton a být příčinou nedokonalé 

soudržnosti betonu s výztuží, 

 plastickému smrštění betonu, 

 ztráty pevnosti a trvanlivosti povrchové vrstvy betonu, 

Způsoby ošetřování dle čl. 8.5 a přílohy F, ČSN EN 13670 [40]: 

 ponechání konstrukce v bednění (v kombinaci s dalšími způsoby ošetřování), 

 pokrytí povrchu betonu parotěsnou fólií, 

 přikrytí vlhkými tkaninami, 

 kropení, mlžení, 

 použití speciálních nástřikových hmot k vytvoření ochranných povlaků proti 

odpařování vody, 

Tyto metody se mohou používat jednotlivě nebo v kombinaci. Způsob ošetřování 

musí být stanoven před zahájením prací na staveništi, a to i s ohledem na klimatické 

podmínky. Za určení způsobu ošetřování betonu zodpovídá stavbyvedoucí. 

Nutná doba ošetřování závisí na dosažení určitých vlastností betonu povrchové vrstvy 

konstrukce. Jedná se zejména o hodnotu pevnosti betonu a nepropustnosti (odolnost proti 

pronikání plynu nebo vody) povrchové oblasti (betonu krycí vrstvy výztuže). Doba 

ošetřování se stanoví na základě jednoho z následujících kritérií: 

 podle zralosti betonu v závislosti na stupni jeho hydratace a podle okolního prostředí, 

 podle místních požadavků, 

 podle minimální doby ošetřování stanovené dle Tabulek F.1 až F.3, ČSN EN 13670 

[40] 
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OCHRANA PROTI TEPLOTNÍM TRHLINÁM NA POVRCHU 

Tyto trhliny vznikají vinou nepříznivých vlivů vnitřního nebo vnějšího namáhání, 

jehož příčinou je vývin hydratačního tepla. K zamezení tvorby povrchových trhlin 

způsobených vývinem hydratačního tepla v normálních podmínkách musí být rozdíl teplot 

betonu na povrchu a uvnitř menší než 20 °C.  

Ochrana proti mrazu - její doba se může stanovit podle zralosti betonu. Pokud tato 

doba není stanovena, beton se musí chránit před mrazem do dosažení pevnosti betonu v tlaku 

5 N/mm2, tj. 5 MPa. 

Tepelné ošetřování - pro části, které budou během použití vystaveny agresivitě 

prostředí, je nutno dodržet následující omezení při tepelném ošetřování (propařování): 

 teplota betonu během prvních tří hodin po zamíchání nesmí překročit 30 °C a do čtyř 

hodin nesmí být větší než 40 °C, 

 nárůst teplot nesmí překročit 20 °C/h, 

 průměrná maximální teplota betonu nesmí překročit 60°C (jednotl. hodnoty musí být 

menší než 65 °C), 

 pokles teploty při ochlazování nesmí být rychlejší než 10 °C/h, 

 během ošetřování a ochlazování musí být beton chráněn proti ztrátě vlhkosti. 

Za ošetřování a ochranu betonu odpovídá osoba, která odborně vede výstavbu. 

 

 

ODBEDŇOVÁNÍ 

Bednění se může odstranit po dosažení přiměřené pevnosti betonu s ohledem na 

zatížení a průhyb konstrukce a pokud bednění již není nutné z důvodů ošetřování betonu. Za 

správné provedení odbedňovacích prací odpovídá osoba, která odborně vede výstavbu. 

 

 

PŘEDÁNÍ PRACÍ OBJEDNATELI 

Provádí po ukončení výše uvedených prací. Při dokončení části konstrukce provede 

zástupce objednatele zápis do stavebního deníku, případně zapíše svůj souhlas s dalším 

postupem prací, které budou mít za následek zakrytí dokončené betonové konstrukce. 
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Po dokončení díla nebo jeho části se sepisuje předávací protokol. Protokol podepisuje 

oprávněný zástupce objednatele a oprávněný zástupce zhotovitele. Součástí tohoto protokolu 

jsou Prohlášení o shodě, které vystavuje výrobce betonové směsi a rovněž protokol o 

kontrolních zkouškách betonu vystavený akreditovanou laboratoří. 

Za předání provedených prací zodpovídá osoba, která odborně vede výstavbu. 

 

 

POPIS KONTROL (Postupový diagram prací 2.5-1) 

 

K1 KONTROLA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ 

 

V zařízeních a dopravních prostředcích pro přepravu betonové směsi nesmí zůstat 

zbytkový beton ani zbytky výplachové vody či jiných nečistot. Musí být zcela čisté a 

v dobrém technickém stavu. Za kontrolu jednotlivých mechanizmů jsou zodpovědni určení 

pracovníci (řidiči, obsluha technologického zařízení). 

 

 

K2 KONTROLA TEPLOTY PROSTŘEDÍ 

 

Teplota se měří teploměrem s rozlišením 1 °C. Teplota se v průběhu realizace musí 

pohybovat ve stanovených mezích. Za zvláštních klimatických podmínek budou provedena 

opatření dle ČSN EN 13670 [40]. O provedené kontrole se učiní zápis do stavebního deníku.  

 

 

K3 KONTROLA KVALITY BETONOVÉ SMĚSI 

 

Ověřování kvality výroby čerstvých betonů se provádí v souladu s ČSN EN 206-1 

[20], prokázáním shody vyrobených betonů s požadavky normy.  

Vzorky čerstvých betonů odebírá pracovník výrobce u betonárny a zhotoví zkušební 

tělesa v souladu s požadavky příslušné ČSN EN 12350-1 [28].  

Vzorky, které se odebírají na staveništi musí být odebrány, uloženy a zkoušeny 

rovněž dle uvedeného předpisu. Za provedení a vyhodnocení zkoušek zodpovídá 

akreditovaná laboratoř. 
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K4 KONTROLA KONZISTENCE A KVALITY BETONOVÉ SMĚSI A KONTROLA DODACÍHO LISTU  

 

Při vyprazdňování přepravního prostředku se kontroluje konzistence, homogenita, 

případně další vizuálně kontrolovatelné vlastnosti směsi. Při přejímce transportbetonu 

zkontroluje přejímající údaje na dodacím listu, jsou-li v souladu s objednávkou. V případě 

potřeby (např. neodpovídající množství nebo kvalita) se musí včas provést reklamace. 

Sepsaný protokol o reklamované dodávce podepíše rovněž řidič přepravního prostředku. Za 

provedení kontroly je zodpovědná osoba, která odborně vede výstavbu. 

 

 

K5 KONTROLA PŘED BETONÁŽÍ (BEDNĚNÍ, PRACOVNÍ SPÁRY) 

 

Před zahájením ukládání betonové směsi bude provedena vizuální kontrola bednění a 

výztuže (zda nedošlo k jejich poškození či znečištění), zakrytí otvorů, úpravy ztvrdlého 

betonu pracovních spár, navlhčení betonu, příp. podkladu, odbedňovacího nátěru, dodržení 

bezpečnostních zařízení apod. Za provedení kontroly a odstranění nedostatků zodpovídá 

osoba, která odborně vede výstavbu. 

 

K6 PRŮBĚŽNÁ KONTROLA ROVNOMĚRNOSTI A RYCHLOSTI UKLÁDÁNÍ BETONU 

 

Kontrola se provádí vizuálně průběžně po celou dobu betonáže. Kontroluje se 

minimálně udržení homogenity betonu během ukládání, stejnoměrnost rozprostírání betonu 

v bednění, stejnoměrnost zhutňování při současném zabránění rozměšování směsi, maximální 

výška při volném shazování betonu, tloušťka vrstev, rychlost betonáže a zaplňování bednění 

s ohledem na tlak betonu na bednění,  doba od výroby betonu do betonáže, speciální opatření 

při betonáži za extrémních povětrnostních podmínek nebo teplot, vytváření pracovních spár a 

jejich úprava před ztvrdnutím, povrchová úprava, způsob betonování ve vztahu k okolnímu 

prostředí a vývoji pevnosti, zabránění narušení čerstvě uloženého betonu vibrací nebo nárazy. 

Za tuto kontrolu je zodpovědná osoba, která odborně vede výstavbu. 
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K7 KONTROLA KVALITY BETONU V KONSTRUKCI 

 

Vzorky odebere a požadované zkoušky provede dle objednávky zhotovitele pověřený 

pracovník akreditované laboratoře nebo jím poučený pracovník stavby. Zkoušky všech 

kontrolovaných vlastností betonu se provádějí zpravidla na zkušebních tělesech zhotovených 

a uložených v klimatizovaném vlhkém prostředí v souladu s ČSN EN 12350-1 [28] až ČSN 

EN 12350-3 [30]. Pokud se jedná o kontrolu shody, určuje způsob kontroly a její četnost 

ČSN EN 206-1 [20]. Vlastnosti betonu se prověřují ve stáří betonu 28 dní. Za provedení 

kontroly kvality zodpovídá osoba, která odborně vede výstavbu. Za odběr vzorků, provedení 

zkoušek a jejich vyhodnocení pak akreditovaná laboratoř. 

 

 

K8 KONTROLA POVRCHOVÝCH VAD BETONU 

 

Při betonáži musí být bednění řádně vyplněno betonem a provedeno hutnění tak, aby 

ke vzniku povrchových vad docházelo v minimálním počtu. Kontrola povrchu betonové 

konstrukce musí být provedena co nejdříve, nejpozději však do tří dnů po odbednění. Zjištěné 

vady se musí co nejdříve odstranit. Z povrchu konstrukcí musí být neprodleně odstraněny 

zbytky cementového mléka (nálitky). Případné vzhledové vady lze opravit cementovou 

maltou nebo stěrkou. O kontrole a jejím výsledku se provede zápis do stavebního deníku. Za 

provedení kontroly zodpovídá osoba, která odborně vede výstavbu. 

 

 

2.5.6 MANIPULACE, DOPRAVA 

 

Betonová směs se dopravuje především autodomíchavači, na místo uložení převážně 

čerpadlem na beton nebo násypnými koši. V případě výroby betonové směsi na staveništi je 

umístění mobilní betonárny určeno v POV. Musí být přihlédnuto především ke způsobu 

dopravy směsi, situování skládky kameniva a přístupovým cestám.  

Dopravní cesta betonu musí být vždy co nejkratší. Při dopravě se nesmí směs 

rozmísit, ani nesmí dojít k odloučení větších zrn od maltoviny. Stejnoměrnost směsi se může 

porušit při nevhodném vypouštění z míchačky do dopravního prostředku nebo při dopravě 

s otřesy. 
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Pro strojní přepravu směsi po stavbě při malých objemech se používají čerpadla. Na 

konci potrubí je umístěna koncovka, ze které směs padá samotíží (max. výška 1,5 m je dána 

ČSN EN 13670 [40]). Při přerušení práce na dobu delší než 30 minut je třeba potrubí vyčistit 

a promýt, protože by hydratující směs na stěnách potrubí kladla při následném použití příliš 

velký odpor. Zavlhlé směsi, které jsou obtížně čerpatelné, se vyrábějí a dopravují ve 

speciálních strojích s aktivátorem a čerpadlem (např. typu Putzmeister, Mixokret, Pneumix 

apod.). Stejně tak lze tímto způsobem dopravovat betonovou směs z autodomíchávačů. 

Autodomíchávače udržují stálou homogenitu betonové směsi pohybem hřídele 

s lopatkami nebo se spirálovitě vinutou nízkou přepážkou na vnitřní straně bubnu.  

 

 

2.5.7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

ODPADY 

Všichni zúčastnění pracovníci musí nakládat s odpady, vznikajícími při stavební 

činnosti, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Osoba, která 

odborně vede výstavbu odpovídá za dodržování a kontrolu dodržování platné legislativy. 

 

Je povinen zajistit zejména: 

 skladování vzniklých odpadů odděleně na vymezených a označených místech 

(nádobách), 

 zabezpečení nádob s odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 

únikem škodlivin,   

 proškolení pracovníků o tom, kde se jaký odpad shromažďuje, 

 předávání odpadu pouze osobám oprávněným k podnikání, které jsou zároveň 

provozovateli zařízení k využití nebo odstranění odpadu nebo ke sběru a výkupu 

určeného druhu odpadu, 

 vedení průběžné evidence vzniklých odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady. 

 

Přitom je povinen v rámci své působnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho 

množství a zabránit jeho vzájemnému mísení. 
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Další související legislativa: zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, vyhláška č. 115/2002 Sb., 

vyhláška č. 117/2002 Sb, vyhláška č. 376/2001 Sb., vyhláška č. 381/2001 Sb., vyhláška č. 

383/2001 Sb., vyhláška č. 384/2001 Sb.. 

 

 

EMISE A PRAŠNOST 

Všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni respektovat zákon č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší. Osoba, která odborně vede výstavbu odpovídá za dodržování a  kontrolu 

dodržování platné legislativy.  

Musí dbát zejména na to, aby: 

 všechna pracoviště byla v rámci možností udržována v čistotě, 

 veškerá paliva byla skladována a používána pouze v souladu se zvláštními právními 

předpisy (zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění; zákon č. 56/2001 Sb.) 

 

Platná legislativa: zákon č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší.  

 

HLUK A VIBRACE 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 

148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a 342/2003 Sb. 

Všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni v rámci svých možností a pravomocí činit 

potřebná opatření vedoucí k tomu, aby ostatní pracovníci i občané byli v co nejmenší míře 

vystaveni hluku a vibracím a aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné limity stanovené 

platnými předpisy. Zařízení, která jsou zdrojem hluku a vibrací, je možno provozovat pouze 

podle přesně stanovených pokynů od výrobce. Každý pracovník je povinen při práci se 

zařízením, které je zdrojem hluku a vibrací, používat předepsané osobní ochranné pomůcky. 

Za dodržování a kontrolu dodržování platné legislativy zodpovídá osoba, která odborně vede 

výstavbu. 

 

OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 

ohrožování kvality podzemních vod. Všichni zúčastnění pracovníci musí dbát zejména na: 
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 zabránění úkapů a úniku CHLP a jiných závadných látek při jejich přepravě, 

skladování a použití, 

 shromažďování nebezpečných odpadů pouze v nepropustných nádobách k tomu 

určených. 

Osoba, která odborně vede výstavbu zodpovídá za dodržování a kontrolu dodržování 

platné legislativy.  

 

Platná legislativa: zákon č. 150/2010 Sb., vodní zákon; zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích. 

 

 

2.5.8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Při provádění uvedených prací je bezpodmínečně nutné dodržovat platné bezpečnostní 

předpisy a nařízení. Základním předpisem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je 

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. a prováděcí nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Všeobecné 

požadavky na bezpečnost práce jsou tyto: 

 musí být připraveny pracovní a ochranné pomůcky před započetím prací, 

 musí být udržován pořádek na skládce materiálu, v jejím okolí i na staveništi, 

 ochranné a bezpečnostní pomůcky musí být pravidelně kontrolovány, zařízení musí 

být v předepsaném stavu, 

 pro práce v mimořádných podmínkách (stavební práce v nebezpečném prostředí a 

nebezpečném prostoru) a pro práce ve výškách a při provozu zdvihacích zařízení musí 

být stanoveny podmínky pro přerušení prací při zhoršených povětrnostních 

podmínkách (bouře, silný déšť, sněžení, tvoření námrazy, zvýšená rychlost větru 

apod.), 

 pracovníci obsluhující vyhrazená technická zařízení (jeřáby) a provádějící činnosti 

vyžadující zvláštní oprávnění (vázání břemen) musí být vzájemně spolu domluveni na 

znameních mezi jeřábníkem a vazačem při přemísťování břemen.  

Před zahájením práce musí být pracovníci seznámeni se stanoveným pracovním 

postupem (u složitějších prací s detailním technologickým postupem). Pracovníci obdrží 

oblek s impregnací, ochranné brýle nebo štítek, pětiprsté kožené rukavice, textilní 

kombinované rukavice, nepromokavý plášť a zimní prošívanou blůzu (při práci v zimě). Dále 
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obdrží usňovou obuv s ocelovou výztuhou a s protiskluzovou podešví a pryžovou obuv pro 

práci v mokru. Všichni budou mít přilby. Pro práci s vibrátorem bude jeho obsluha vybavena 

dielektrickými a antivibračními rukavicemi. 

Obsluha strojního zařízení nebo mechanizace musí být proškolena a musí postupovat 

podle návodu k obsluze dodaného výrobcem.  

Případné otvory v betonované konstrukci musí být řádně zakryty. Vždy musí být 

zachován dostatečně široký pracovní prostor, tj. min. 1000 mm. Všechny pracovní 

a komunikační prostory musí být dostatečně osvětleny. 

Osoba, která odborně vede výstavbu musí koordinovat požadavky bezpečnosti práce 

s ostatními účastníky výstavby a s koordinátorem bezpečnosti práce. S přijatými opatřeními 

musí následně seznámit ostatní pracovníky. 

Zodpovědnost za dodržování bezpečnosti práce, za užívání ochranných pomůcek a 

pořádek na stavbě má stavbyvedoucí. Ten zodpovídají také za to, že všichni pracovníci na 

stavbě byli řádně poučeni o bezpečnosti práce. O proškolení z bezpečnosti práce se vede na 

stavbě deník, do kterého svým podpisem vyškolení pracovníci potvrdí účast na školení. 
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2.6 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁNY MONOLITICKÝCH ŽB K-CÍ 

 

Kontrolní a zkušební plány jsou součástí dokumentace stavebně-technologického 

plánování a v rámci organizace jsou pak součástí procesu řízení kvality zejména ve smyslu 

ustanovení a požadavků kriteriální normy ČSN EN ISO 9001:2009.  

V rámci tohoto procesu si kladou za cíl zabezpečit neustále zlepšování úrovně řízení a 

kvality realizovaného díla. 

Zpracovávají se pro jednotlivé podprocesy stavební činnosti samostatně. Odrážejí 

povinnosti jednotlivých účastníků výstavby a vedení stavebního díla dávají jednoznačný a 

srozumitelný návod: 

 

 

KDO   –   CO    –    KDY    –    JAK 
 

KONTROLOVAT 
  

 

 

V následujícím textu je zpracován kontrolní a zkušební plán (KZP) pro podproces 

provádění monolitických železobetonových konstrukcí.  

 
 

Tabulka 2.6-1:Kontrolní a zkušební plán části Příprava 

Předmět kontroly 
Kontrolovaná 

skutečnost 

Kontrolu 
provádí 

Způsob 
kontroly 

Kontrolní 
předpis 

Požadované 
doklady 

Četnost a rozsah 
kontrol 

 a zkoušek 

1 2 3 4 5 6 
            

Úplnost průkazních 
zkoušek 

Přípravář, 
stavbyvedoucí 

Prohlídka dle 
PD, zkouška 

PD,  
ČSN EN 206-1 

Protokol, zápis 
do SD, 
osvědčení 

Před zahájením 
prací 

Kapacita výrobních 
zařízení  
a dopravních 
prostředků  

Přípravář,  
výrobce 
betonu, 
stavbyvedoucí 

Prohlídka dle 
PD, odborné 
posouzení 

Technické 
parametry 
zařízení a 
přepravních 
prostředků 

zápis do SD Před zahájením 
prací 

Technologický postup 
betonáže 

Přípravář 
Stavbyvedoucí 

Prohlídka dle 
PD, odborné 
posouzení 

PD 
ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670 

zápis do SD, 
protokol 

Před zahájením 
prací 
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Dopravní postup 
přepravy 

Přípravář  
přepravce 

Prohlídka dle 
PD, odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670 

zápis do SD, 
protokol 

Před zahájením 
prací 

Opatření pro 
ošetřování betonu 

Stavbyvedoucí Prohlídka dle 
PD, odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670 

zápis do SD Před zahájením  
a v průběhu prací 

 
 

Tabulka 2.6-2:Kontrolní a zkušební plán části Pracovníci 

Předmět kontroly 
Kontrolovaná 

skutečnost 

Kontrolu 
provádí 

Způsob 
kontroly 

Kontrolní 
předpis 

Požadované 
doklady 

Četnost a rozsah 
kontrol 

 a zkoušek 

1 2 3 4 5 6 
Kvalifikace Stavbyvedoucí, 

personální 
odbor závodu 

odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 Doklady o 
kvalifikaci 

Před zahájením 
prací 

 
 

Tabulka 2.6-3:Kontrolní a zkušební plán části Bednění a podpěrné konstrukce 

Předmět kontroly 
Kontrolovaná 

skutečnost 

Kontrolu 
provádí 

Způsob 
kontroly 

Kontrolní 
předpis 

Požadované 
doklady 

Četnost a rozsah 
kontrol 

 a zkoušek 

1 2 3 4 5 6 
Únosnost podkladu 
podpěrných konstrukcí 
(zpevnění terénu pro 
nosné skruže, stojky 
bednění ap.) 

Stavbyvedoucí  
za účasti SD, 
zkušební 
laboratoř 

Prohlídka dle 
PD, odborné 
posouzení, 
zkouška, 
měření 

PD 
ČSN EN 1997-
1 
ČSN 72 1006 

Protokol, zápis 
do SD, 
přejímka 

Před zahájením 
montážních  prací 

Stabilita a bezpečnost 
podpěr, výztuh, 
pracovních a 
dopravních prostor 
lešení, skruží a 
zařízení 

Stavbyvedoucí 
a vedoucí 
montáže za 
účasti SD, 
projektant 
skruže,  statik, 
revizní  
technik BOZP  

Prohlídka dle 
PD, odborné 
posouzení 

PD 
ČSN EN 206-1 
ČSN 73 8101 
ČSN EN 
12812 
předpisy 
BOZP 

Protokol, zápis 
do SD, 
přejímka, 
revizní zpráva 

Před zahájením  
a v průběhu  
montáže bednění 

Rozměry, tvar, 
provedení a poloha 
otvorů a prostupů, 
tuhost bednění  

Stavbyvedoucí 
a vedoucí 
montážní čety 
za účasti SD, 
odpovědný 
geodet 

Prohlídka dle 
PD, odborné 
posouzení, 
měření 

PD, ČSN EN 
206-1 
ČSN 73 0212-
1 

Protokol, zápis 
do SD, 
přejímka 

Před zahájením 
železářských prací 
kontrolní měření 
hotového bednění 

Těsnost bednících 
ploch,  
ošetření 
odbedňovacím 
nátěrem,  
vyčištění prostoru v 
bednění,  
poloha kontrolních 
otvorů 

Stavbyvedoucí 
Mistr 

Prohlídka dle 
PD, odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
ČSN EN 
13670 

Protokol, zápis 
do SD 

Před zahájením 
železářských prací 

Možnost postupné 
demontáže bednění, 

Stavbyvedoucí, 
mistr  

Prohlídka dle 
PD, odborné 

PD, 
ČSN EN 206-1 

Protokol, zápis 
do SD, revizní 

V průběhu 
přípravy 
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lešení a skruží za účasti SD posouzení předpisy 
BOZP 
ČSN EN 
13670 

zpráva Před zahájením 
železářských prací 

Bednění, poloha a 
kotvení dilatačních 
spár a kotevních prvků 

Stavbyvedoucí, 
mistr  
za účasti SD 

Prohlídka dle 
PD, odborné 
posouzení, 
měření 

PD 
ČSN EN 206-1 
ČSN EN 
13670 

Protokol, zápis 
do SD, 
přejímka, 
prohlášení o 
shodě 

Před 
zabetonováním 
(zakrytím) 
kontrolní měření 

 
 

Tabulka 2.6-4:Kontrolní a zkušební plán části Betonářská výztuž 

Předmět kontroly 
Kontrolovaná 

skutečnost 

Kontrolu 
provádí 

Způsob 
kontroly 

Kontrolní 
předpis 

Požadované 
doklady 

Četnost a rozsah 
kontrol 

 a zkoušek 

1 2 3 4 5 6 
Jakost a druh 
betonářské oceli 

Stavbyvedoucí 
Zkušební 
laboratoř 

Vizuální 
prohlídka, 
měření 

PD 
ČSN EN 206-1 
ČSN EN 
10204 

Zápis do SD, 
prohlášení o 
shodě, 
certifikát oceli 

Při převzetí 
dodávky 

Technické podmínky Stavbyvedoucí Vizuální 
prohlídka 

PD 
 

Prohlášení o 
shodě 

Od každého 
dodavatele 

Rozměry a tvary 
vložek 
Dilatační vložky, 
vzdálenosti mezi pruty 
výztuže 

Stavbyvedoucí 
za účasti SD 

Prohlídka dle 
PD, vizuální 
prohlídka, 
měření, 
odborné 
posouzení 

PD 
ČSN 73 1201 
ČSN EN 1992 

Zápis do SD, 
protokol 

Před 
zabetonováním - 
namátkové měření 
jmenovitého 
průměru tyčí 

Kontrola svazků oceli  
dodaných z armovny,  
porovnání štítků ve 
svazku  
s číslem objektu a s 
číslem výkresu 

Stavbyvedoucí,  
mistr  

vizuální 
prohlídka, 
měření, 
odborné 
posouzení 

PD 
ČSN EN 206-1 
ČSN 73 1201 
ČSN EN 1992 

Zápis do SD, 
prohlášení o 
shodě, 
dodací list 

Před uložením do 
bednění,  kontrola 
povrchu výztuže 
(stupeň koroze, 
nečistoty, 
námrazky) 

Skladování na 
staveništi 
Ochrana proti korozi,  
poškození a znečištění 

Stavbyvedoucí,  
mistr  

Vizuální 
prohlídka, 
odborné 
posouzení 

PD (POV) 
ČSN EN 206-1 
ČSN EN 
13670 

Zápis do SD Po dodání na 
staveniště 
průběžně 

Kontrola svařovaných 
sítí  
a armokošů, měření 
počtu, rozměrů  
a vzájemné polohy 
vložek  

Stavbyvedoucí,  
mistr  

Vizuální 
prohlídka, 
měření 

ČSN EN 206-1 
PD 
ČSN EN 
13670 

Zápis do SD, 
prohlášení o 
shodě, 
certifikát oceli 

Namátkově 
kontrolní měření 
před uložením do 
bednění 

Kontrola uložené 
výztuže (množství, 
druh, rozměry a tvar 
výztuže a styků, mezní 
odchylky, krytí 
výztuže a její zajištění 
ve správné poloze) 

Stavbyvedoucí 
za účasti SD 

Vizuální 
prohlídka, 
měření, 
odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
PD 
ČSN EN 
13670 
ČSN EN 1992 

Zápis do SD ,  
prověření a 
odsouhlasení 
výztuže SD, 
jeho souhlas  
k zahájení 
betonáže 

Před 
zabetonováním 
kontrolní měření 
provedené výztuže 
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Tabulka 2.6-5:Kontrolní a zkušební plán části Dodávka betonové směsi 

Předmět kontroly 
Kontrolovaná 

skutečnost 

Kontrolu 
provádí 

Způsob 
kontroly 

Kontrolní 
předpis 

Požadované 
doklady 

Četnost a rozsah 
kontrol 

 a zkoušek 

1 2 3 4 5 6 
Dodací list 
Kontrola údajů 
Technické požadavky 

Stavbyvedoucí Vizuální 
prohlídka, 
odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
Objednávka 
PD 

Ověřený 
dodací list, 
zápis do SD, 
prohlášení o 
shodě 

Každá dodávka 
(Dle příručky 
jakosti) 

Maximální doba 
přepravy 

Stavbyvedoucí,  
dispečer 
dopravy 

Odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
ČSN 731332 

Zápis do SD,  
doklady 
přepravce o 
jízdě  

Průběžně po dobu 
betonáže 

Přepravní prostředky 
Technický stav 

Stavbyvedoucí, 
přepravce 

Odborné 
posouzení 

Zákon č. 
38/1995 Sb. 

Zápis do SD, 
doklady o 
technickém 
stavu 

Průběžně po dobu 
betonáže 

Čerpadla betonové 
směsi 
Technický stav 

Stavbyvedoucí 
Pracovník 
odborné 
obsluhy 
zařízení 

Odborné 
posouzení 

Technické 
podmínky 
výrobce 
zařízení pro 
provoz a 
údržbu 

Zápis do SD, 
doklady o 
technickém 
stavu 

Před zahájením, v 
průběhu a po 
skončení betonáže 

Stejnorodost betonové 
směsi 

Stavbyvedoucí,  
pověřený 
pracovník  

Odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 Zápis do SD Při přejímce  
betonové  směsi 

Teplota směsi Stavbyvedoucí,  
mistr  

Měření Technologický 
postup,  
ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670 

Zápis do SD Průběžně při 
nevyhovujících 
povětrnostních 
podmínkách 

Zpracovatelnost 
betonové směsi  
v místě dodání na 
staveništi 

Stavbyvedoucí,  
pověřený 
pracovník 

Zkouška ČSN EN 206-1 
ČSN EN 12350 
  

Zápis do SD Každá dodávka 

Obsah vzduchu v 
provzdušněné 
betonové směsi při 
dodání na stavbu 

Zkušební 
laboratoř 

Zkouška 
na stavbě, 
tlaková 
zkouška 

PD 
ČSN EN 206-1 
ČSN EN 12350 

Zápis do SD, 
protokol o 
výsledku 
laboratorní 
zkoušky 

Pouze stanovené 
případy, 
minimálně 3 x 
denně 

 
 

Tabulka 2.6-6:Kontrolní a zkušební plán části Odběr vzorků pro zkoušky 

Předmět kontroly 
Kontrolovaná 

skutečnost 

Kontrolu 
provádí 

Způsob 
kontroly 

Kontrolní 
předpis 

Požadované 
doklady 

Četnost a rozsah 
kontrol 

 a zkoušek 

1 2 3 4 5 6 
Pevnost betonu v tlaku 
na tělesech 
vyrobených na stavbě 

Určený 
zaškolený 
pracovník 
stavby nebo 
zkušební 
laboratoř 

Zkouška Pracovní 
postup 
zkušební 
laboratoře 
ČSN EN 206-1 
ČSN EN 
12350-1 
ČSN EN 

Zápis do SD 
nebo 
laboratorního 
deníku, 
protokol o 
laboratorní 
zkoušce 

1x na každých 
100 m3 v jedné 
konstrukci pro 
každou třídu a 
druh betonu,  při 
podstatné změně 
použité 
technologie 
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12390-2 
ČSN EN 
12390-1 
ČSN EN 
12390-3 

výroby  nebo 
použitých 
materiálů.  
Min. 3 odběry 

Pevnost v tahu Zkušební 
laboratoř 

Zkouška ČSN EN 206-1 
ČSN EN 
12390-5 

Zápis do SD, 
protokol o 
laboratorní 
zkoušce 

Provádí se pouze 
ve stanovených 
případech. 

Nárůst pevnosti Zkušební 
laboratoř 

Zkouška ČSN EN 206-1 
dle průkazní 
zkoušky 

Zápis do SD, 
protokol o 
laboratorní 
zkoušce 

Provádí se pouze 
ve stanovených 
případech. 

Odolnost proti obrusu Zkušební 
laboratoř 

Zkouška ČSN 73 1324 Zápis do SD, 
protokol o 
laboratorní 
zkoušce 

Provádí se pouze 
ve stanovených 
případech. 

Vodotěsnost betonu Určený 
zaškolený 
pracovník 
stavby nebo 
zkušební 
laboratoř 

Zkouška  ČSN EN 
12390-8 

Zápis do SD, 
protokol o 
laboratorní 
zkoušce 

Provádí se pouze 
ve stanovených 
případech. 

Objemová hmotnost Zkušební 
laboratoř 

Zkouška ČSN EN 
12390-7 
ČSN EN 
12390-6 

Zápis do SD, 
protokol o 
laboratorní 
zkoušce 

Provádí se pouze 
ve stanovených 
případech. 

Mrazuvzdornost Zkušební 
laboratoř 

Zkouška   Zápis do SD, 
protokol o 
laboratorní 
zkoušce 

Provádí se pouze 
ve stanovených 
případech. 

Odolnost povrchu 
betonu proti působení 
agresivního prostředí a 
chemických 
rozmrazovacích látek  

Zkušební 
laboratoř 

Zkouška Zkušební 
postup 
laboratoře 
ČSN 73 1326 

Zápis do SD, 
protokol o 
laboratorní 
zkoušce 

Provádí se pouze 
ve stanovených 
případech. 

 
 

Tabulka 2.6-7:Kontrolní a zkušební plán části Zpracování betonové směsi 

Předmět kontroly 
Kontrolovaná 

skutečnost 

Kontrolu 
provádí 

Způsob 
kontroly 

Kontrolní 
předpis 

Požadované 
doklady 

Četnost a rozsah 
kontrol 

 a zkoušek 

1 2 3 4 5 6 
Navlhčení bednících 
ploch  (pokud nejsou 
použity odbedňovací 
nátěry),  navlhčení 
pracovních spár,  
vyčištění prostoru 
bednění tlakovým 
vzduchem  

Stavbyvedoucí, 
mistr, vedoucí 
pracovní čety  

Odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
Technologický 
postup 
ČSN EN 13670 

Zápis do SD Před zahájením a 
v průběhu 
betonáže 

Výkon a kapacita 
vibrátorů, pracovní 
pomůcky a nářadí 

Stavbyvedoucí, 
mistr, vedoucí 
pracovní čety  

Odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
Technologický 
postup 

Zápis do SD Před zahájením a 
v průběhu 
betonáže 

Max. doba od 
zamíchání betonové 
směsi do jejího dodání 

Stavbyvedoucí, 
mistr, dispečer 
přepravy  

Odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670 
technologický 

Zápis do SD , 
doklady o 
jízdě 

V průběhu 
betonážních prací 
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na místo zpracování postup 
Kladení vrstev 
čerstvého betonu  

Stavbyvedoucí, 
mistr, vedoucí 
pracovní čety  

Prohlídka dle 
PD, vizuální 
prohlídka, 
odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670 
Technologický 
postup 

Zápis do SD V průběhu 
betonážních prací 

Max. výška volného 
shazování směsi,  
zamezení  
rozměšování  frakcí 

Stavbyvedoucí, 
mistr, vedoucí 
pracovní čety  

Prohlídka dle 
PD, odborné 
posouzení, 
měření 

ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670 
Technologický 
postup 

Zápis do SD V průběhu 
betonážních prací 

Hutnění uloženého 
betonu, hloubka a 
vzdálenost ponoru 
vibračních jehel, délka 
a účinnost vibrace  

Stavbyvedoucí, 
mistr, vedoucí 
pracovní čety  

Prohlídka dle 
PD, vizuální 
prohlídka, 
odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670 
Technologický 
postup 

Zápis do SD V průběhu 
betonážních prací 

Rychlost betonáže s 
ohledem na zatížení 
bednění 

Stavbyvedoucí, 
mistr, vedoucí 
pracovní čety  

Prohlídka dle 
PD, vizuální 
prohlídka, 
odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670 
Technologický 
postup 

Zápis do SD V průběhu 
betonážních prací 

Konstrukční úprava 
nebo úprava 
pracovních spár, 
očištění a zvlhčení 
před další betonáží 

Stavbyvedoucí, 
mistr  
za účasti SD 

Prohlídka dle 
PD, odborné 
posouzení 

PD  
ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670 

Zápis do SD V průběhu 
provádění  po 
skončení a před 
začátkem 
betonážního úseku 

Betonáž do vody Stavbyvedoucí, 
mistr, vedoucí 
pracovní čety  

Prohlídka dle 
PD, vizuální 
prohlídka, 
odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670 
Technologický 
postup 

Zápis do SD Před zahájením 
betonážních prací  
a v jejich průběhu 

 
 

Tabulka 2.6-8:Kontrolní a zkušební plán části Ošetřování mladého betonu 

Předmět kontroly 
Kontrolovaná 

skutečnost 

Kontrolu 
provádí 

Způsob 
kontroly 

Kontrolní 
předpis 

Požadované 
doklady 

Četnost a rozsah 
kontrol 

 a zkoušek 

1 2 3 4 5 6 
Přípravky a materiály 
pro ochranu  

Stavbyvedoucí, 
mistr 

Prohlídka dle 
PD, vizuální 
prohlídka, 
odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670 

Zápis do SD,  
prohlášení o 
shodě  

Před zahájením  
a v průběhu 
betonáže 

Speciální opatření pro 
extrémní povětrnostní 
podmínky  
(např. prudký déšť) 

Stavbyvedoucí, 
mistr 

Prohlídka dle 
PD, vizuální 
prohlídka, 
odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670 
Technologický 
postup 

Zápis do SD,  
prohlášení o 
shodě 

Před zahájením  
a v průběhu 
betonáže 

Speciální opatření pro 
betonáž  
v horkém a suchém 
prostředí 

Stavbyvedoucí, 
mistr 

Prohlídka dle 
PD, vizuální 
prohlídka, 
odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670 
Technologický 
postup 

Zápis do SD,  
prohlášení o 
shodě 

Před zahájením  
a v průběhu 
betonáže 

Ohřev betonu, 
zateplení místa 
betonáže (zimní 
opatření) 

Stavbyvedoucí, 
mistr 

Prohlídka dle 
PD, vizuální 
prohlídka, 
odborné 
posouzení 

ČSN EN 206-1 
ČSN EN 13670 
Technologický 
postup 

Zápis do SD Před zahájením  
a v průběhu 
betonáže 
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Tabulka 2.6-9:Kontrolní a zkušební plán části Odbedňování 

Předmět kontroly 
Kontrolovaná 

skutečnost 

Kontrolu 
provádí 

Způsob 
kontroly 

Kontrolní 
předpis 

Požadované 
doklady 

Četnost a rozsah 
kontrol 

 a zkoušek 

1 2 3 4 5 6 
Odbedňování 
konstrukce  
(lze zahájit až když 
beton dosáhne 
dostatečnou pevnost a 
bednění není nutné z 
důvodů ošetřování 
betonu) 

Stavbyvedoucí  
za účasti SD,  
zkušební 
laboratoř 

Prohlídka dle 
PD, zkouška, 
odborné 
posouzení 

PD, ČSN EN 
206-1 
ČSN 73 1373 
ČSN EN 13670 
Technologický 
postup 

Zápis do SD 
nebo 
laboratorního 
deníku, 
protokol o 
laboratorní 
zkoušce 

Před zahájením 
demontáže 
bednění a jeho 
podpěrných 
konstrukcí 

Dodržení projektované 
prostorové polohy, 
rozměrů a tvarů 
konstrukce, vynechání 
otvorů a prostupů 

Stavbyvedoucí  
za účasti SD,  
odpovědný 
geodet 

Vizuální 
prohlídka, 
odborné 
posouzení, 
měření 

PD, ČSN EN 
206-1 
ČSN 73 0212 

Zápis do SD, 
protokol 

Do 3 dnů po 
odbednění 
dokončených částí 
resp. dilatačních 
celků 

Kontrola povrchu 
hotové konstrukce 

Stavbyvedoucí  
za účasti SD 

Prohlídka dle 
PD, vizuální 
prohlídka, 
odborné 
posouzení, 
měření 

ČSN EN 206-1 Zápis do SD, 
protokol 

Do 3 dnů po 
odbednění 

Opravy  vad  hotové  
konstrukce podle 
technologického 
postupu opravy 
odsouhlaseného SD 

Stavbyvedoucí  
za účasti SD 

Prohlídka dle 
PD, vizuální 
prohlídka, 
odborné 
posouzení 

PD, ČSN EN 
206-1 

Zápis do SD, 
protokol 

Po odsouhlasení 
SD 

Možnost předčasného 
zatěžování odbedněné 
konstrukce 

Stavbyvedoucí  
za účasti SD,  
příp. 
projektanta 
(statika) 

Prohlídka dle 
PD, zkouška, 
odborné 
posouzení 

PD, ČSN EN 
206-1 
ČSN EN 13670 
ČSN 73 1373 

Zápis do SD, 
protokol 

Po odsouhlasení 
SD 

 
 

Tabulka 2.6-10:Kontrolní a zkušební plán části Přejímka dokončené konstrukce 

Předmět kontroly 
Kontrolovaná 

skutečnost 

Kontrolu 
provádí 

Způsob 
kontroly 

Kontrolní 
předpis 

Požadované 
doklady 

Četnost a rozsah 
kontrol 

 a zkoušek 

1 2 3 4 5 6 
Rozměry, geometrická 
přesnost, průhyby 
konstrukce, vzhled 
povrchů 

Stavbyvedoucí  
za účasti SD,  
odpovědný 
geodet 
příp. projektant 

Prohlídka dle 
PD, vizuální 
prohlídka, 
odborné 
posouzení, 
zkouška, 
měření 

PD, ČSN EN 
206-1 
ČSN 73 1373 
ČSN 73 0212 

Protokol o 
předání a 
převzetí 
hotové 
konstrukce, 
příp. o hlavní 
prohlídce  
Zápis do 
stavebního 
deníku 

 --- 
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3 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

Zásady návrhu a ověřování stavebních konstrukcí a požadavky na tyto konstrukce 

upravuje ČSN EN 1990 ed. 2 [21]. Stanovuje požadavky na bezpečnost, použitelnost a 

trvanlivost a uvádí pokyny pro související hlediska spolehlivosti konstrukcí. 

ČSN EN 1990 ed. 2 [21] tvoří společně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999 základní 

normativní soubor pro návrh a posouzení stavebních konstrukcí. 

Základním požadavkem [21] je podmínka zajištění návrhu a provedení konstrukce 

(Schéma 2.6-1) tak, aby po celou dobu své návrhové životnosti odolala všem zatížením a 

vlivům, které mohou v průběhu provádění a následně užívání konstrukce na konstrukci 

působit a aby tato konstrukce po celou dobu návrhové životnosti sloužila svému návrhovému 

účelu. 

 

 Konstrukce musí být navržena tak, aby vykazovala požadovanou: 

 únosnost 

 použitelnost 

 

Schéma 2.6-1: Vzorový příčný řez řešené protipovodňové ochranné stěny 
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 trvanlivost 

 

Pro splnění předpokladu požadované trvanlivosti konstrukce je potřeba zajistit, aby 

degradační procesy působící na konstrukci v průběhu užívání neomezily nadměrným 

způsobem provozuschopnost. Rozhodující je přitom pravidelná a systematická údržba 

konstrukce. Nutným předpokladem je ovšem správný návrh konstrukce pro podmínky 

únosnosti a použitelnosti, jak je uvedeno výše.  

Návrh se tedy provádí podle mezních stavů únosnosti a mezních stavů použitelnosti, 

které je nutné vztáhnout k předpokládaným návrhovým situacím zahrnujícím návrhová 

kritéria nosného systému, konstrukční tvary prvků, vlivy prostředí, složení a vlastnosti 

stavebních materiálů, vlastnosti podloží, jakost řemeslné práce a kvalitu údržby v době 

návrhové životnosti konstrukce. 

 

 

3.1 MEZNÍ STAVY ÚNOSNOSTI 

 

Mezi mezní stavy únosnosti MSÚ (ULS Ultimate limit states) dle [21] patří: 

 EQU (equilibrium) ztráta statické rovnováhy konstrukce nebo její části, uvažované

 jako tuhé těleso, 

 STR (structure) vnitřní porucha nebo nadměrná deformace konstrukce nebo

 nosných prvků včetně základových patek, pilot, podzemních

 stěn, kde rozhoduje pevnost konstrukčních materiálů, 

 GEO (geo-lat.) porucha nebo nadměrná deformace základové půdy, kde 

 pevnosti zeminy nebo skalního podloží jsou významné z

 hlediska únosnosti, 

 FAT (fatigue) únavová porucha konstrukce nebo nosných prvků, 

 UPL (uplift) ztráta rovnováhy konstrukce nebo základové půdy v důsledku

 vztlaku vody nebo jiných svislých zatížení,  

 HYD (hydraulic) nadzdvihování dna, vnitřní eroze a sufoze v základové půdě

 způsobená hydraulickými spády. 
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3.2 MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI 

  

Mezi mezní stavy použitelnosti MSP (SLS Serviceability limit states) dle [21] patří: 

 svislé deformace, průhyby konstrukce 

 vodorovné deformace, posunutí konstrukce 

 kmitání prvků nebo konstrukce 

 vznik a rozvoj trhlin 

 

Mezní hodnoty uvedených stavů odrážejí přijatelné snížení uživatelského komfortu a 

použitelnosti konstrukce. 

 

3.3 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE A KOMBINACE 

 

Zatížení působící na konstrukce, jejich kombinace a návrhové situace jsou definovány 

v souboru norem ČSN EN 1991-1-1 [22] až ČSN EN 1991-1-7 (Mimořádná zatížení). 

V dalším budou posouzena zatížení, která se mohou vyskytnout v průběhu provádění a 

zatížení obecná, trvalá. Klasifikace zatížení se dle [21] provádí: 

 podle proměnnosti působení zatížení v čase 

stálá (G) - proměnná (Q)  - mimořádná (A)  

 podle původu 

přímá  - nepřímá 

 podle proměnnosti polohy působiště v prostoru 

pevná  - volná 

 podle svého charakteru nebo odezvy konstrukce 

statická - dynamická 
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3.3.1 ZATÍŽENÍ BĚHEM PROVÁDĚNÍ 

 

Ve smyslu ustanovení ČSN EN 1991-1-6 [24] a ČSN EN 1990 ed. 2 [21] patří 

zatížení během provádění do skupiny dočasných návrhových situací a vliv těchto zatížení na 

stavební konstrukce musí být ověřen na mezní stav únosnosti MSÚ i na mezní stav 

použitelnosti MSP. 

Zatížení, která se mají dle [24] uvažovat jsou následující: 

 zatížení nosných i nenosných prvků během manipulace, 

 geotechnická zatížení, 

 zatížení od účinků předpětí, 

 předem vnesená přetvoření, 

 zatížení teplotou, smršťováním a hydratačními účinky, 

 zatížení větrem, vodou, sněhem a námrazou, 

 staveništní zatížení, 

 mimořádná zatížení a 

 seizmická zatížení 

Vzhledem k charakteru řešené konstrukce, tedy železobetonové monolitické ochranné 

stěny, budou v dalším uvažována pouze zatížení geotechnická, zatížení teplotou, autogenním 

smršťováním, hydratačními účinky a zatížení staveništní ve smyslu pojezdu hutnící techniky 

v blízkosti konstrukce. Proměnnost geotechnických zatížení, která působí na konstrukci 

v průběhu výstavby je způsobena postupným budováním návodního svahu hráze a obslužné 

komunikace za vzdušným lícem monolitické stěny. Nejnepříznivější stav geotechnického 

zatížení zřejmě nastane, pokud bude návodní svah ponechán bez úpravy, tj. konstrukce bude 

po základovou spáru obnažena (Schéma 3.3-1). Z hlediska pojezdu hutnící techniky mohou 

nastat situace, kdy je hutnění, tedy pojezd hutnící techniky, prováděno na nejsvrchnějsí 

vrstvě násypu návodního svahu a zároveň na vzdušné straně monolitické stěny je odtěžena 

skladba obslužné komunikace, nebo situace, kdy je prováděno hutnění obrusné vrstvy 

obslužné komunikace a zároveň není proveden násyp návodního svahu hráze. Z těchto 

uvedených situací je zřejmé, že nepříznivější účinek na konstrukci způsobí situace druhá.  

Nejnepříznivější kombinace zatížení v dočasné návrhové situaci tedy zřejmě bude při 

současném působení nejnepříznivějšího geotechnického zatížení (Schéma 3.3-1) a 

nejnepříznivějšího staveništního zatížení, zde pojezdu hutnící techniky při pokládce a hutnění 
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obrusné vrstvy obslužné komunikace a bez vybudovaného návodního svahu hráze, který by 

v tomto případě monolitickou stěnu stabilizoval. 

Nejnepříznivější kombinace těchto zatížení je patrná níže (Schéma 3.3-2).   

 

 

 

 

3.3.2 ZATÍŽENÍ TRVALÁ 

 

Ve smyslu ustanovení ČSN EN 1990 ed. 2 [21] patří zatížení trvalá do skupiny 

trvalých návrhových situací vyskytujících se v průběhu užívání a vztahujících se 

k podmínkám běžného používání konstrukce. Vliv těchto zatížení na stavební konstrukce 

musí být ověřen na mezní stav únosnosti MSÚ i na mezní stav použitelnosti MSP. 

Zatížení, která se mají dle [21] uvažovat jsou následující: 

 zatížení vyvolaná vlastní tíhou samotných nosných i nenosných konstrukcí 

 zatížení způsobená pevným vybavením, 

 užitná zatížení podle návrhového charakteru konstrukce 

 geotechnická zatížení, 

 zatížení od účinků předpětí, 

 předem vnesená přetvoření, 

 zatížení teplotou a smršťováním, 

 zatížení větrem, vodou, sněhem a námrazou, 

 zatížení dopravou, 

 mimořádná zatížení, 

 

Schéma 3.3-1: Nejnepříznivější stav 
geotechnického zatížení dočasné návrhové 

situaci 

 

Schéma 3.3-2: Nejnepříznivější kombinace 
zatížení v dočasné návrhové situaci 
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 seizmická zatížení a 

 únavová zatížení 

Vzhledem k charakteru řešené konstrukce, tedy železobetonové monolitické ochranné 

stěny, budou v dalším uvažována pouze zatížení geotechnická, zatížení teplotou,  

smršťováním od vysychání betonu a zatížení vodou. 

Nejnepříznivější stav zřejmě nastane, pokud dosáhne hladina zadržované povodňové 

vody koruny monolitické stěny, tj. pokud bude výšková úroveň hladiny 300 mm nad 

projektovanou výškovou úrovní při stoletém průtoku Q100 (Schéma 3.3-3). 

V tomto návrhovém stavu se předpokládá obslužná komunikace bez probíhajícího 

pojezdu dopravními prostředky, tedy bez přitížení povrchu za vzdušným lícem monolitické 

stěny. Dále se předpokládá částečná sufoze návodního svahu, tj. zatížení vodou působí od 

základové spáry konstrukce.  

Nepředpokládá se zatížení dynamické, způsobené rychlostí proudění vody, neboť 

stávající zatopený těžební prostor tyto účinky dostatečně eliminuje. Dále se nepředpokládá 

dynamické zatížení konstrukce způsobené nárazy plovoucích ker ledu.  

 

 

 

Schéma 3.3-3: Nejnepříznivější kombinace zatížení v trvalé návrhové situaci 
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3.4 ANALÝZA KONSTRUKCE 

 

3.4.1 STABILITA KONSTRUKCE PROTI PŘEKLOPENÍ 

 

DOČASNÁ NÁVRHOVÁ SITUACE 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.3.1 této práce je potřeba posoudit stabilitu konstrukce 

(Schéma 2.6-1) proti překlopení pro případ zatížení konstrukce v nejnepříznivější kombinaci 

(Schéma 3.3-2). V souladu se značením uvedeným ve výše uvedeném schématu a typu 

zeminy uvedené v kapitole 2.2.4 a s respektováním ustanovení ČSN EN 1990 ed. 2 [21], 

ČSN EN 1997-1 [26] a ČSN 73 0037 [4] můžeme psát: 

 

Zemina F6 (Cl) – jemnozrnná soudržná, jíl střední plasticity.  

 

Objemová tíha zeminy F6 (Cl) dle [14] 

Objemová tíha betonu dle [22] 

Součinitel vnitřního tření návrhový zemina F6 (Cl) dle [14] 

Soudržnost zeminy F6 (Cl) návrhová dle [14] 

Součinitel stálého zatížení pro stabilizující účinek, (EQU) tab. A.1 [3] 

Součinitel stálého zatížení pro destabilizující účinek, (EQU) A.1[3] 

Součinitel proměnného zatížení  

                 pro destabilizující účinek, (EQU) A.1[3] 

γsoil = 21,0 kNm-3 

γbet = 24,0 kNm-3 

φd  = 25,0 

cd = 56 kPa 

γG,stb = 0,9 

γG, dst = 1,1 

 

γQ, dst = 1,1 

 

Výpočet součinitele aktivního zemního tlaku dle ČSN 73 0037 [4]: 
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(3.4-1) 

 

kde ϕ je  návrhová hodnota součinitele smykového tření ϕd 

α úhel, který svírá povrch terénu s vodorovnou rovinou, v našem případě 

α = 0˚  

β  úhel, který svírá rub stěny se svislou rovinou, v našem případě β = 0˚ 
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δ úhel smykového tření mezi zeminou a rubem stěny, v našem případě 

zanedbáno. 

pak 
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po zjednodušení výrazu dostáváme: 
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a po dosazení: 
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Výpočet aktivního tlaku zeminy: 

 

 
adasoila KcKh 2−= γσ  (3.4-3) 

 

kde (3.4-3) platí za předpokladu, že h, v našem případě h = 1,2 m < hc, kde: 
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podmínka tedy splněna není a dle čl. 60 ČSN 73 0037 [4] je σa = 0, tedy Sa = 0. 

 
Přírůstek aktivního zemního tlaku: 
 

 aa qK=∆σ  (3.4-5) 
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kde q je rovnoměrné zatížení na povrchu (Schéma 3.3-2), v našem případě 

  zatížení od hutnící techniky q = 30 kNm-2 

 

 kPa180,12406,01030 3 =××=∆ aσ   
 

a výslednice je pak: 

 

 aadstQaq KS σγ ∆= ,  (3.4-6) 
 

a po dosazení: 

 

 kN924,212,110180,125,1 3 =×××=aqS   

 

Výslednice působí jako destabilizující zatížení na rameni 0,600 m 
 
 
Výpočet výslednic stabilizujících zatížení vlastní konstrukce: 
 
 
 ( ) kN880,388,110249,02,15,1 3

,1 =×××=×= betstbGG γγ  (3.4-7) 

 

výslednice působí na rameni 0,750 m 
 

  
 ( ) kN440,199,010249,08,15,0 3

,2 =×××=×= betstbGG γγ  (3.4-8) 

 

výslednice působí na rameni 0,250 m 
 

 
 ( ) kN804,636,010219,036,00,1 3

,3 =×××=×= soilstbGG γγ  (3.4-9) 

 

výslednice působí na rameni 1,000 m 

 

Výpočet stabilizujícího klopného momentu: 
 

 332211 rGrGrGM stb ++=  (3.4-10) 
 

kde  ri  jsou ramena výslednic Gi   
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po dosazení: 

 

 ( ) kNm824,40100,1804,625,044,1975,088,38 3 =××+×+×=stbM   
 

Výpočet destabilizujícího klopného momentu: 

 

 aqaqdst rSM =  (3.4-11) 
 

kde  raq  je rameno výslednice destabilizujícího zatížení Saq 

 

 kNm154,136,0924,21 =×=dstM   
 

musí platit, že: 

 

 dststb MM ≥  (3.4-12) 
 

 kNm154,13kNm824,40 ≥   
 

Podmínka je splněna, železobetonová stěna vyhoví v mezním stavu EQU, v dočasné 

návrhové situaci a nejnepříznivější kombinaci zatížení na a bezpečnost proti překlopení. 

 

  

TRVALÁ NÁVRHOVÁ SITUACE 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.3.2 této práce je potřeba posoudit stabilitu konstrukce 

(Schéma 2.6-1) proti překlopení pro případ zatížení konstrukce v nejnepříznivější kombinaci 

(Schéma 3.3-3) v trvalé návrhové situaci. V souladu se značením uvedeným ve výše 

uvedeném schématu a typu zeminy uvedené v kapitole 2.2.4 a s respektováním ustanovení 

ČSN EN 1990 ed. 2 [21], ČSN EN 1997-1 [26] a ČSN 73 0037 [4] můžeme psát: 

 

Zemina F6 (Cl) – jemnozrnná soudržná, jíl střední plasticity.  

 

Objemová tíha zeminy F6 (Cl) dle [14] 

Objemová tíha betonu dle [22] 

γsoil = 21,0 kNm-3 

γbet = 24,0 kNm-3 
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Součinitel vnitřního tření návrhový zemina F6 (Cl) dle [14] 

Soudržnost zeminy F6 (Cl) návrhová dle [14] 

Součinitel stálého zatížení pro stabilizující účinek, (EQU) tab. A.1 [3] 

Součinitel stálého zatížení pro destabilizující účinek, (EQU) A.1[3] 

Součinitel proměnného zatížení  

                 pro destabilizující účinek, (EQU) A.1[3] 

φd  = 25,0 

cd = 56 kPa 

γG,stb = 0,9 

γG, dst = 1,1 

 

γQ, dst = 1,1 

 

Výpočet součinitele pasivního zemního tlaku dle ČSN 73 0037 [4]: 
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(3.4-13) 

 

kde ϕ je  návrhová hodnota součinitele smykového tření ϕd 

α úhel, který svírá povrch terénu s vodorovnou rovinou, v našem případě 

α = 0˚  

β  úhel, který svírá rub stěny se svislou rovinou, v našem případě β = 0˚ 

δ úhel smykového tření mezi zeminou a rubem stěny, v našem případě 

pro výpočet Kp zanedbáno. 

pak 
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po zjednodušení výrazu dostáváme: 
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a po dosazení: 
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Výpočet pasivního tlaku zeminy: 

 

 
pdpsoilp KcKh 2+= γσ  (3.4-15) 

 

kde h je v našem případě h = 1,2 m (Schéma 2.6-1) a (Schéma 3.3-3), 

po dosazení dostáváme 

 

 kPa901,237464,210562464,210212,1 33 =×××+×××=pσ   
 

a výslednice pasivního zemního tlaku pak je: 

 

 
hKS ppstbGp σγ ,2

1
=  (3.4-16) 

 

a po dosazení: 

 

 
kN542,3162,1464,210901,2379,0

2

1 3 =×××××=pS   

 

Výslednice působí jako stabilizující zatížení na rameni 0,600 m 
 
 
Výpočet výslednic stabilizujících zatížení vlastní konstrukce: 
 
 
 ( ) kN880,388,110249,02,15,1 3

,1 =×××=×= betstbGG γγ  (3.4-17) 

 

výslednice působí na rameni 0,750 m 
 

  
 ( ) kN440,199,010249,08,15,0 3

,2 =×××=×= betstbGG γγ  (3.4-18) 

 

výslednice působí na rameni 1,250 m 
 

 
 ( ) kN804,636,010219,036,00,1 3

,3 =×××=×= soilstbGG γγ  (3.4-19) 

 

výslednice působí na rameni 0,500 m 
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Výpočet stabilizujícího klopného momentu: 
 

 ppstb rSrGrGrGM +++= 332211  (3.4-20) 
 

kde  ri  jsou ramena výslednic Gi  

 rp je rameno výslednice pasivního zemního tlaku Sp  

 

po dosazení: 

 

 ( ) kNm787,246106,0542,3165,0804,625,144,1975,088,38 3 =××+×+×+×=stbM   
 

Výpočet destabilizujícího zatížení vody od hladiny ve výškové úrovni koruny stěny: 

 

 2

2

1
hS ww γ=  (3.4-21) 

 

kde γw je objemová tíha vody, γw = 10 kNm-3 

 h  výška vodního sloupce, h = 3,0 m (Schéma 2.6-1) a (Schéma 3.3-3)  

po dosazení: 

 

 
kNm000,450,31010

2

1 23 =×=wS   

 

 

Výpočet destabilizujícího klopného momentu: 

 

 wwdst rSM =  (3.4-22) 
 

kde  rw  je rameno výslednice destabilizujícího zatížení Sw 

 

 kNm000,276,0000,45 =×=dstM   
 

musí platit, že: 

 

 dststb MM ≥  (3.4-23) 
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 kNm000,27kNm787,246 ≥   
 

Podmínka je splněna, železobetonová stěna vyhoví v mezním stavu EQU, v trvalé 

návrhové situaci a nejnepříznivější kombinaci zatížení na a bezpečnost proti překlopení. 

 

 

3.4.2 STABILITA KONSTRUKCE PROTI USMYKNUTÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE  

 

DOČASNÁ NÁVRHOVÁ SITUACE 
 

Stanovení svislé výslednice: 

 

 
321 GGGGi ++=∑  (3.4-24) 

 

 ( ) kN124,6510804,6440,19880,38 3 =×++=∑ iG   

 

Stanovení vodorovné výslednice: 

 

 
ai SS =∑  (3.4-25) 

 

 kN924,21=∑ iS   

 

musí platit, že: 

 

 ∑∑ ≥ ii SG δtg  (3.4-26) 

 

kde tgδ je součinitel tření mezi základem stěny a podložím, δ  = 25˚ 

pak 

 

 33 10924,21466,010124,65 ×≥××   
 

 kN924,21kN368,30 ≥   
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Podmínka je splněna, železobetonová stěna vyhoví v mezním stavu EQU, v dočasné 

návrhové situaci a nejnepříznivější kombinaci zatížení na a bezpečnost proti usmyknutí 

v základové spáře. 

 

 

TRVALÁ NÁVRHOVÁ SITUACE 

 

Stanovení svislé výslednice: 

 

 
321 GGGGi ++=∑  (3.4-27) 

 

 ( ) kN124,6510804,6440,19880,38 3 =×++=∑ iG   

 

Stanovení vodorovné výslednice destabilizujících sil: 

 

 
pwi SSS −=∑  (3.4-28) 

 

 kN00 =⇒≤ ∑∑ ii SS   

 

pak platí, že: 

 

 ∑∑ ≥ ii SG δtg  (3.4-29) 

 

Podmínka je splněna, železobetonová stěna vyhoví v mezním stavu EQU, v trvalé 

návrhové situaci a nejnepříznivější kombinaci zatížení na a bezpečnost proti usmyknutí 

v základové spáře. 
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3.4.3 VNITŘNÍ STABILITA KONSTRUKCE  

 

Jak je uvedeno v kapitole 3.1 této práce je potřeba posoudit také vnitřní stabilitu 

konstrukce (Schéma 2.6-1) v mezním stavu únosnosti STR dle příslušného zatížení v trvalé 

návrhové situaci (Schéma 3.4-1). V souladu se značením uvedeným ve výše uvedeném 

schématu a s respektováním ustanovení ČSN EN 1990 ed. 2 [21] můžeme psát: 

 
Výpočet výslednice zatížení od vodního sloupce: 

 

 2

2

1
hS ww γ=  (3.4-30) 

 

kde γw je objemová tíha vody, γw = 10 kNm-3 

 h  výška vodního sloupce, h = 1,8 m (Schéma 2.6-1) a (Schéma 3.4-1)  

po dosazení: 

 

 
kNm200,168,11010

2

1 23 =×=wS   

 

výslednice působí na rameni rw = 0,600 m 

 

stanovení minimální plochy ohybové výztuže dle čl. 9.2.1.1 ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 [25]: 

 

 
db

f

f
A t

yk

ctm
s 26,0min, =  (3.4-31) 

 

kde fctm je průměrná pevnost betonu v dostředném tahu, C30/37 fctm = 2,9 MPa  

 fyk  charakteristická pevnost výztuže na mezi kluzu, 10505R fyk = 490 MPa 

 bt  šířka tažené oblasti průřezu, zde výsek bt = 1,0 m 

 d  tloušťka průřezu d = 0,5 m 

po dosazení: 

 

 24
min, m10694,75,00,1

490

9,2
26,0 −×=×××=sA   

 

Návrh 5 φ R14 à 200 mm: 
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 24 m10697,75
4

1 −×=×= DAs π   

 

Vzhledem k navrženému krytí těsnícího pásu pracovní spáry 90 mm, bude cnom = 120 mm. 

Stanovení polohy neutrálné osy: 

 

 

s

c

ckt

yks

fb

fA
x

γ

γ

8,0
=  (3.4-32) 

 

kde γc je součinitel spolehlivosti betonu, γc = 1,5 

 γs  součinitel spolehlivosti oceli, γs = 1,15 

 

 
m021,0

15,1

5,1

10300,18,0

1049010697,7
6

64

=
×××

×××
=

−

x   

 

účinná výška průřezu (pro hlavní ohybovou výztuž v jedné vrstvě): 

 

 
2

−−=
φ

nomchd  (3.4-33) 

 

kde  h  je tloušťka stěny 

 cnom  je krytí výztuže 

 φ  je průměr výztužné vložky 

 

 
m373,0

2

014,0
120,0500,0 =−−=d   

 

Stanovení ohybového momentu na mezi únosnosti (mezi porušení průřezu): 

 

 








−=

s

c

ckt

yks

s
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sRd fb

fA
d

f

f
AM

γ

γ

2
 (3.4-34) 

 

po dosazení: 
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kNm640,119

15,1

5,1

300,12

49010697,7
373,0

15,1

10490
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4 =
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Stanovení ohybového momentu od návrhového zatížení: 

 

 wwEd rSM =  (3.4-35) 
 

po dosazení: 

 

 kNm720,96,0102,16 3 =××=EdM   
 

musí platit, že 

 

 RdEd MM ≤  (3.4-36) 
 

 kNm640,119kNm720,9 ≤   
 

Podmínka je splněna. Železobetonová stěna vyhoví v mezním stavu STR, v trvalé 

návrhové situaci a nejnepříznivější kombinaci zatížení na a vnitřní stabilitu. Rozdělovací 

výztuž je navržena 4 φ R10 à 250 mm.  

 

Schéma 3.4-1: Nejnepříznivější zatížení v mezním stavu STR v trvalé návrhové situaci 
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Z důvodu omezení vzniku trhlin, odštěpování krycí vrstvy betonu hlavní ohybové 

výztuže a zvýšení trvanlivosti této slabě vyztužené konstrukce je v souladu s přílohou J.1, 

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 [25] navržena povrchová výztuž, neboť jak vyplývá z odst. 3 

přílohy, je pro krycí vrstvu hlavní výztuže větší než 70 mm povrchová výztuž nutná. 

Pro minimální plochu povrchové výztuže v obou směrech platí: 

  

 extctsurfs AA ,min, 005,0≥  (3.4-37) 
 

kde Act,ext  je plocha betonu mezi hlavní výztuží a lícem konstrukce 

 

 23
min, m1008,18,1120,0005,0 −×=××≥surfsA  (3.4-38) 

 

Návrh KARI φ R8 100×100 mm s krytím 40 mm a uložené při všech površích pohledových 

částí konstrukce monolitické protipovodňové stěny. 

 

 

3.5 ÚNOSNOST KONSTRUKCE V ZÁVISLOSTI NA ČASE 

 

Únosnost konstrukce v závislosti na čase je přímo ovlivněna nárůstem pevnosti 

betonu v tlaku v raném stáří. Vztah pro stanovení této závislosti upravuje čl. 3.1 ČSN EN 

1992-1-1 ed. 2 [25] a to s vazbou na druh použitého cementu a způsob ošetřování betonu dle 

ČSN EN 13670 [40]. 

 

 ( ) ( ) cmcccm fttf β=  (3.5-1) 
  

kde fcm je průměrná pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dnů 

 βcc(t)  součinitel závisící na stáří betonu t 

 

 MPa8+= ckcm ff  (3.5-2) 
 

kde  fck je  charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku 

a vztah (3.5-2) platí pro stáří betonu t > 28 dní 
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( )







































−=

2

1

28
1exp

t
stccβ  (3.5-3) 

 

kde s je koeficient závisející na druhu cementu 

   s = 0,20 pro CEM 42,5 R, CEM 52,5 N a CEM 52,5 R (třída „R“) 

   s = 0,25 pro CEM 32,5 R a CEM 42,5 N (třída „N“) 

   s = 0,38 pro CEM 32,5 N (třída „S“), t stáří betonu ve dnech 

Pro navržený beton třídy C30/37 a cement CEM 32,5 R je v závislost stanovena pro 

jednotlivé dny v intervalu 〈1, 28〉 dní (Tabulka 3.5-1). Vývoj pevnosti tohoto betonu je patrný 

z grafu 3.5-1. 

 

Tabulka 3.5-1: Průměrná pevnost betonu v tlaku v závislosti na čase C30/37, 32,5R 

t [dny] βcc(t) [ - ] 
fcm(t) 

[MPa] 
t [dny] βcc(t) [ - ] 

fcm(t) 
[MPa] 

t [dny] βcc(t) [ - ] 
fcm(t) 

[MPa] 
1 0,3420 12,997 11 0,8617 32,744 21 0,9621 36,558 
2 0,5039 19,147 12 0,8764 33,305 22 0,9685 36,802 
3 0,5982 22,733 13 0,8897 33,808 23 0,9745 37,031 
4 0,6627 25,182 14 0,9016 34,262 24 0,9802 37,246 
5 0,7106 27,004 15 0,9125 34,675 25 0,9855 37,450 
6 0,7482 28,432 16 0,9225 35,053 26 0,9906 37,643 
7 0,7788 29,594 17 0,9316 35,401 27 0,9954 37,826 
8 0,8044 30,566 18 0,9401 35,723 28 1,0000 38,000 
9 0,8262 31,394 19 0,9479 36,021    

10 0,8451 32,113 20 0,9552 36,299    

 

Vývoj průměrné pevnosti betonu v dostředném tahu fctm(t) v intervalu 〈1, 28〉 dní 

rovněž odpovídá součiniteli βcc(t) (Tabulka 3.5-2). 

 

Tabulka 3.5-2: Průměrná pevnost betonu v dostředném tahu v závislosti na čase  
C30/37, 32,5R 

t [dny] βcc(t) [ - ] 
fctm(t) 

[MPa] 
t [dny] βcc(t) [ - ] 

fctm(t) 
[MPa] 

t [dny] βcc(t) [ - ] 
fctm(t) 

[MPa] 
1 0,3420 0,992 11 0,8617 2,499 21 0,9621 2,790 
2 0,5039 1,461 12 0,8764 2,542 22 0,9685 2,809 
3 0,5982 1,735 13 0,8897 2,580 23 0,9745 2,826 
4 0,6627 1,922 14 0,9016 2,615 24 0,9802 2,842 
5 0,7106 2,061 15 0,9125 2,646 25 0,9855 2,859 
6 0,7482 2,170 16 0,9225 2,675 26 0,9906 2,873 
7 0,7788 2,259 17 0,9316 2,702 27 0,9954 2,887 
8 0,8044 2,333 18 0,9401 2,726 28 1,0000 2,900 
9 0,8262 2,396 19 0,9479 2,749    

10 0,8451 2,451 20 0,9552 2,770    
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Nárůst pevnosti betonu v tlaku i dostředném tahu je ve skutečnosti ovlivněn mnoha 

faktory. Mezi nejdůležitější patří okamžité vlastnosti prostředí, ve kterém probíhá tuhnutí a 

tvrdnutí betonu betonové konstrukce.  

Nárůst pevnosti v čase je značně ovlivněn relativní vlhkostí okolního prostředí a jeho 

teplotou. Křivka nárůstu pevnosti je závislou funkcí obou uvedených veličin. 

Nezanedbatelným ovlivňujícím faktorem, který není ve výše uvedeném přístupu do 

výpočtu zahrnut, je způsob a délka ošetřování mladého betonu, která velmi úzce souvisí 

s technologickou kázní či spíše nekázní při výstavbě. 

Obecně lze tedy konstatovat pouze jediné. A to, že betonové konstrukce lze zatěžovat 

až po 28 dnech, tedy až po té, co beton dosáhne své plné pevnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graf 3.5-1: Závislost nárůstu pevnosti betonu v tlaku na čase pro C30/37  
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4 POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PROTIPOVODŇOVÉ STĚNY 

4.1 POPIS KONSTRUKCE A LOKALITY 

Za účelem zjištění stávajícího stavu železobetonové monolitické ochranné stěny 

objektu SO 02.1 Ochranná hráz, stavby LB hráz na Odře, Ostrava - Antošovice, km 9,200 - 

12,000, stavba č. 5603 [P1.7.1-1]1 jako celku a jejich jednotlivých dilatačních celků se 

zaměřením zejména na vznik a rozvoj trhlin v konstrukci, byla provedena ve středu, dne 15. 

srpna 2012 prohlídka na místě samém [60]. V rámci této prohlídky (Obrázek 4.1-1) byla 

pořízena fotodokumentace zachycující stav dané konstrukce k datu prohlídky. 

Fotodokumentace je doložena k této diplomové práci (kapitola 7, strana 106). Prohlídka byla 

provedena vizuálně (Obrázek 4.1-2, Obrázek 4.1-3, Obrázek 4.1-4) s namátkovým měřením 

šířky trhlin a byla provedena za doprovodu zástupce objednatele [61] posudku. 

Posuzovaná železobetonová monolitická stěna provedená jako součást 

protipovodňových opatření na řece Odře se nachází na břehu Antošovického jezera a lemuje 

ulici U Štěrkovny. 

 

 
 

                                                 
1 Odkaz [P1.7.1-1] je odkazem na fotografii – obrázek číslo 7.1-1 v příloze P1 (kapitola 7, strana 106) této Diplomové práce 

 

Obrázek 4.1-1: Posuzovaný objekt železobetonové zdi s vyznačením na mapě 
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Obrázek 4.1-2: První (jihozápadní) část železobetonové zdi – letecký snímek 

 

Obrázek 4.1-3: Druhá (střední) část železobetonové zdi – letecký snímek 

 

Obrázek 4.1-4: Třetí (severovýchodní) část železobetonové zdi – letecký snímek 
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4.2 NÁLEZ 

 

Po provedení místního šetření [60] konaného ve středu, dne 15. srpna 2012 je možné 

konstatovat, že železobetonová monolitická ochranná stěna objektu SO 02.1 Ochranná hráz 

stavby LB hráz na Odře, Ostrava – Antošovice km 9,200 – 12,000, stavba č. 5603 vykazuje 

nevratné deformace, jejichž projev je doprovázen vznikem a rozvojem trhlin, jak je patrné 

z fotodokumentace [P1.7.1-1 až P1.7.1-16]. Tyto trhliny prostupují svisle celým průřezem 

nadzemní části monolitické stěny kolmo na střednicovou rovinu. Dále bylo při místním 

šetření zjištěno, že v místech dilatačních spár dochází k jejich rozevírání, což dokazují trhliny 

výplňového tmelu. 

Po prostudování projektové dokumentace pro provedení stavby [62] a [63] lze uvést, 

že dle [62] a [63] je příčný profil „B“, tj. kombinace zemního tělesa a monolitické betonové 

stěny situované do břehové hrany zaplaveného dobývacího prostoru definována následovně: 

Konstrukce stěny je provedena na podkladním betonu třídy C 12/15-X0 tl. 100 mm, 

šířky 1,700 m. Betonáž bude provedena do nenasákavého velkoplošného bednění. Nadzemní 

část konstrukce je navržena jako pohledový beton. 

Rozměry stěny: 

délka:  309,000 m 

šířka:  000,500 m 

výška:  001,500 m (nad úrovní upraveného terénu) 

  001,800 m (nad úrovní základu) 

  003,000 m (včetně základu) 

Materiály stěny: 

beton:  C 25/30-XF2 

výztuž:  ocel 10 505-R,  hlavní výztuž φ R 14 à 250 mm, krytí 120 mm 

                                                 rozdělovací výztuž φ R 10 à 250 mm 

Výztuž bude osazena až za profil těsnění pracovní spáry z důvodu zamezení její koroze. 

 

Dilatace betonové stěny: 

 

Byla posouzena dle ČSN 731201 – Navrhování betonových konstrukcí. 
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Pro konstrukce z prostého nebo slabě vyztuženého betonu – LD = 24,0 m. 

Vzhledem k charakteru konstrukce a založení je navržen dilatační úsek LD = 15 m. 

Těsnění dilatačních a pracovních spár je navržen elastickým profilem do dilatačních spár na 

bázi měkčeného polyvinylchloridu s těmito parametry: 

 tlak vody: 0,5 bar 

 tažnost: 20 mm 

 střih:  10 mm 

 

Ve statickém výpočtu, který je součástí projektové dokumentace pro provedení stavby 

uvedené v [63], je provedeno posouzení bezpečnosti proti překlopení konstrukce a vlastní 

návrh hlavní nosné ohybové výztuže. 

Dále z podkladů [64] až [68], tj. zápisů z jednání při kontrolních dnech stavby a 

zápisů do stavebního deníku vyplývá, že konstrukce vykazovala trhliny již k datu 

24. července 2009, jak vyplývá z upozornění objednatele provedeného téhož dne zápisem do 

stavebního deníku [66]. Zápisem z jednání [64] ze dne 28. července 2009 je vyjádřen 

požadavek objednatele na dodavatele předložit ke schválení návrh způsobu sanace vzniklých 

trhlin. Schválený způsob sanace, zde injektáž, je pak uveden v zápise z jednání [65], kde je 

rovněž uvedeno, že tato sanace již byla provedena. Z interního sdělení [68] ze dne 

8. listopadu 2011 pak vyplývá, že konstrukce vykazuje trhliny i po provedení sanace. 

 

 

4.3 ANALÝZA A POSOUZENÍ KONSTRUKCE 

 

Vzhledem k rozměrům posuzované železobetonové monolitické stěny a závislosti 

jejího chování na množství působících vlivů, které se vyskytují v procesu výstavby a 

následně v době její životnosti, je obecně možno s určitostí konstatovat, že vyskytující se 

poruchy nejsou výsledkem působení jediného činitele nebo vlivu. Na vzniku poruch se 

zpravidla podílí více vlivů působících současně a to jak technologických, majících původ ve 

výrobě stavebního materiálu, tak technologických a časových vlivů vlastní výstavby. 

Nezanedbatelnými jsou působící zatížení jak silová, či chemická, nebo deformační. 

Typickým představitelem skupiny deformačních zatížení jsou zatížení způsobená 

vlivem vysychání betonu, autogenního smršťování a teplotních změn. 
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Rovněž nezanedbatelným vlivem je sedání podloží v podzákladí stavby a změny 

tohoto souvrství v návaznosti na změny hydrogeologických podmínek. V průběhu času 

k těmto vlivům přistupuje i degradace materiálů a působení vnější agresivity prostředí na 

stavební konstrukce a materiály. 

Z těchto důvodů je potřeba hledat nikoli jedinou příčinu, ale okruh možných příčin 

vzniku poruch jednotlivých konstrukcí, přičemž stanovit tu jedinou a nebo hlavní, bývá velmi 

složité, někdy nemožné. 

Následující rozbor tedy vychází z těchto obecných pravidel, charakteru a rozsahu 

pozorovaných projevů poruch a posouzení skutečností uvedených kapitole 4.2, strana 75. 

 

 

4.3.1 POSOUZENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

Jak bylo uvedeno výše, je součástí podkladů [62] a [63] text: 

Konstrukce stěny je provedena na podkladním betonu třídy C 12/15-X0 tl. 100 mm, šířky 

1,700 m. Betonáž bude provedena do nenasákavého velkoplošného bednění. Nadzemní část 

konstrukce je navržena jako pohledový beton. 

Rozměry stěny: 

délka:  309,000 m 

šířka:  000,500 m 

výška:  001,500 m (nad úrovní upraveného terénu) 

  001,800 m (nad úrovní základu) 

  003,000 m (včetně základu) 

Materiály stěny: 

beton:  C 25/30-XF2 

výztuž:  ocel 10 505-R,  hlavní výztuž φ R 14 à 250 mm, krytí 120 mm 

                                                 rozdělovací výztuž φ R 10 à 250 mm 

Výztuž bude osazena až za profil těsnění pracovní spáry z důvodu zamezení její koroze. 

 

Dilatace betonové stěny: 
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Byla posouzena dle ČSN 731201 – Navrhování betonových konstrukcí. 

Pro konstrukce z prostého nebo slabě vyztuženého betonu – LD = 24,0 m. 

Vzhledem k charakteru konstrukce a založení je navržen dilatační úsek LD = 15 m. 

Těsnění dilatačních a pracovních spár je navržen elastickým profilem do dilatačních spár na 

bázi měkčeného polyvinylchloridu s těmito parametry: 

 tlak vody: 0,5 bar 

 tažnost: 20 mm 

 střih:  10 mm 

 

Výše uvedené je znázorněno schematicky (Schéma 4.3-1): 

 

 

POSOUZENÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ STĚNY 

Jak je uvedeno výše, byl v [62] a [63] pro podkladní beton navržen beton třídy 

C12/15-XC0. Ve volbě třídy betonu se neshledávají vady. 

 

Schéma 4.3-1: Příčný řez posuzované železobetonové monolitické stěny 
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Pro konstrukci vlastní ŽB stěny byl navržen beton třídy C25/30-XF2. Zde lze 

konstatovat, že dle platné normy ČSN EN 206-1 [20] je nutné stupeň vlivu prostředí 

definovaný v čl. 4.1 [20] stanovit kombinací stupňů a to v případě, kdy je konstrukce 

vystavena působení více vlivů. 

Posouzení bylo provedeno pouze pro vliv „Střídavé působení mrazu a rozmrazování“, 

kde stupeň XF2 znamená prostředí mírně nasycené vodou s rozmrazovacími prostředky 

s příkladem výskytu na svislých betonových plochách pozemních komunikací vystavených 

mrazu a rozmrazovacím prostředkům rozptýleným ve vzduchu. 

Vzhledem k účelu výstavby posuzované konstrukce, tedy plnění funkce 

protipovodňové stěny lze předpokládat, že tato konstrukce bude zatížena také hydrostatickým 

a hydrodynamickým tlakem vody a tato voda by neměla do konstrukce prosakovat. Z tohoto 

důvodu je nezbytné posoudit konstrukci také pro vliv „Koroze vlivem karbonatace“. 

Prostředí, kde je konstrukce ve styku s vodou a kdy se nachází v prostředí střídavě mokrém a 

suchém, je reprezentováno stupněm prostředí XC4 tak, jak je uvedeno v kapitole 2.2.6. 

Samostatná specifikace stupněm XF2 je tedy nedostatečná. V této souvislosti je potřeba 

zmínit, minimální indikativní třída betonu pro prostředí XC4 je C30/37 (Tabulka 2.2-1). 

 

 

POSOUZENÍ STATICKÉHO VÝPOČTU 
 

Ve statickém výpočtu, který je součástí projektové dokumentace pro provedení stavby 

uvedené v [63], je provedeno posouzení bezpečnosti proti překlopení konstrukce a vlastní 

návrh hlavní nosné ohybové výztuže. 

 Statický výpočet [63] je proveden dle zpracovatele podle statických tabulek a níže 

uvedených norem: 

 ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí 

 ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí 

 ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy 

Ověření výpočtu [63] bude provedeno s užitím shodného normativního základu 

s přihlédnutím k ČSN 73 0037 [4] a pro přehlednost s dodržením shodného značení veličin 

tak, jak je použito v [63]. 

 

 



ANALÝZA PORUCH A POSUZOVÁNÍ BETONOVÝCH BEZESPARÝCH PLOŠNÝCH KONSTRUKCÍ V INTERAKCI S PODLOŽÍM 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
 

 
strana 80 / 114 

 

 
BEZPEČNOST PROTI PŘEKLOPENÍ 

 

Ve výpočtu není uvažována tíha zeminy pod hladinou vody. Stěna je ve výpočtu 

reprezentována délkovým výsekem 1,0 m. Jak bylo uvedeno v kapitole 3.3.2 této práce je 

potřeba posoudit stabilitu konstrukce (Schéma 4.3-1) proti překlopení při návrhovém zatížení 

(Schéma 4.3-2). V souladu se značením uvedeným ve výše uvedeném schématu a v [63] a 

s respektováním ustanovení ČSN 73 0035 [3], ČSN 73 1001 [14] a ČSN 73 1201 [16] 

můžeme psát: 

Objemová tíha zeminy F6 (Cl) dle přílohy č.5 k ČSN 73 1001 [14] 

Objemová tíha betonu dle [14] 

Součinitel vnitřního tření návrhový zemina F6 (Cl) dle [14] 

Soudržnost zeminy F6 (Cl) návrhová dle [14] 

Součinitel stálého zatížení pro stabilizující účinek dle [3] 

Součinitel stálého zatížení pro destabilizující účinek dle [3] 

γsoil = 21,0 kNm-3 

γbet = 24,0 kNm-3 

φd  = 25,0 

cd = 56 kPa 

γf,stb  = 0,9 

γf, dst  = 1,3 

 

 

 

Schéma 4.3-2: Schéma konstrukce pro posouzení stability proti překlopení 
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Výpočet součinitele pasivního tlaku: 
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ϕo2 45tg  (4.3-1) 
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Výpočet pasivního tlaku zeminy: 

 

 
pdpsoilp KcKh 2+= γσ  (4.3-2) 

 

 kPa900,237464,210562464,210212,1 33 =××+×××=pσ   

 

Výslednice pasivního zemního tlaku: 

 

 2

2

1
hP pσ=  (4.3-3) 

 

 
kN288,1712,110900,237

2

1 23 =×××=P   

 

Výslednice působí jako stabilizující zatížení na rameni 0,400 m 

 

Výpočet výslednic stabilizujících zatížení vlastní konstrukce: 

 

 ( ) kN200,438,110242,15,1 3
1 =××=×= betG γ  (4.3-4) 

 

výslednice působí na rameni 0,750 m 

  

 ( ) kN600,219,010248,15,0 3
2 =××=×= betG γ  (4.3-5) 

 

výslednice působí na rameni 1,250 m 

 

 ( ) kN560,736,0102136,00,1 3
3 =××=×= soilG γ  (4.3-6) 
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výslednice působí na rameni 0,500 m 

Výpočet výslednice destabilizujícího zatížení pro hladinu vody v koruně stěny: 

 

 
45,000kN3,0101

2

1
0,3

2

1 242 =×××== wH γ  (4.3-7) 

 

výslednice působí na rameni 1,000 m 

 

Výpočet stabilizujícího klopného momentu: 

 

 pstbstbstbstb rPrGrGrGM +++= 332211 γγγ  (4.3-8) 
 

kde  ri  jsou ramena výslednic Gi   

rp  je rameno výslednice pasivního zemního tlaku P 

 

 kNm621,1134,074,1425,056,79,025,16,219,075,02,439,0 =×+××+××+××=stbM   
 

Výpočet destabilizujícího klopného momentu: 

 

 hdstdst HrM γ=  (4.3-9) 
 

kde  rh  je rameno výslednice destabilizujícího zatížení H 

 

 kNm500,580,10,453,1 =××=dstM   
 

musí platit, že: 

 

 dststb MM ≥  (4.3-10) 
 

podmínka je splněna, železobetonová stěna vyhoví na bezpečnost proti překlopení. 

 

Ve statickém výpočtu, který je součástí projektové dokumentace pro povedení stavby 

[63] posuzovaná stěna na bezpečnost proti překlopení vyhoví také, ale pouze shodou 

šťastných náhod. Ramena působišť výslednic stabilizujících sil G2 a G3 jsou určeny 
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nesprávně, jak je patrné z obrázku (Schéma 4.3-2). Pasivní zemní tlak je stanoven pro 

soudržné zeminy, přičemž zemina F6 (Cl) je zeminou soudržnou.  

 
 
POSOUZENÍ NÁVRHU VÝZTUŽE 
 

Navržená výztuž dle statického výpočtu [63] je patrná z následujícího obrázku 

(Schéma 4.3-3). 

 

 

Pro stanovení minimální nutné průřezové plochy hlavní ohybové výztuže, je nezbytné 

stanovit následující: 

 

Momentový účinek namáhání stěny, dle obrázku (Schéma 4.3-4): 

 

 hdstd HrM γ=  (4.3-11) 
 

kde rh je rameno výslednice H zatížení od vody v koruně stěny a H je: 

 

Schéma 4.3-3: Výkres tvaru výztuže železobetonové monolitické stěny 
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00kN2,168,1101

2

1
8,1

2

1 242 =×××== wH γ  (4.3-12) 

 

výslednice působí na rameni 0,600 m 

pak 

 

 kNm636,126,0102,163,1 3 =×××=dM  (4.3-13) 
 

 

Dále byl stanoven minimální stupeň vyztužení a následné stanovení momentové 

únosnosti průřezu: 

 

 

sd

btd
st R

R

3

1
min, =µ  (4.3-14) 

 

kde  Rbtd  je výpočtová pevnost betonu v tahu,  

pro C25/30 je dle Tab. 1 [16] Rbtd = 1,2 MPa 

 Rsd  je výpočtová pevnost oceli v tahu,  

pro 10505(R) je dle Tab. 29 [16] Rsd = 450 MPa 

 

Schéma 4.3-4: Schéma zatížení pro stanovení momentové únosnosti stěny 
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4

6

6

min, 10889,8
10450

102,1

3

1 −×=
×

×
=stµ   

 
Minimální průřezová plocha výztuže: 
 
 min,min, stcs AA µ=  (4.3-15) 
 
kde Ac je plocha průřezu betonu 
 
 244

min, mm10444,410889,85,00,1 −− ×=×××=sA   
 

Postačující je tedy 4 φ R12 à 250 mm. Volba 4 φ R12 à 250 mm uvedená v [63] je tedy i přes 

chybně určenou hodnotu výpočtové pevnosti betonu v tahu správná. 

 

Součinitel geometrie dle čl. 5.2.2.1 [16]: 

 

 
50

20
1

+
−=

huγ  (4.3-16) 

s omezením γu ≥ 0,85 

 

 
964,0

50500

20
1 =

+
−=uγ   

 

 

Stanovení účinné výšky průřezu (pro hlavní výztuž v jedné vrstvě): 

 

 
2

−−=
φ

be thh  (4.3-17) 

 

kde  h  je tloušťka stěny 

 tb  je krytí výztuže 

 φ  je průměr výztužné vložky 

 

 
m373,0

2

014,0
120,0500,0 =−−=eh   

 

Skutečná plocha výztužných vložek hlavní tahové výztuže 
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 244
1 mm10158,6410539,14 −− ×=××=×= ss AA   

 

Stanovení polohy neutrálné osy (vzdálenost od taženého líce průřezu): 

 

 

bdbet

sds
T Rb

RA
x =  (4.3-18) 

 

kde  bbet  je šířka betonového průřezu, zde délkový výsek stěny, tj. bbet = 1,0m 

 Rbd  je výpočtová pevnost betonu v tlaku, pro C25/30 je Rbd = 17,0 MPa 

 

 
m0163,0

100,170,1

1045010158,6
6

64

=
××

×××
=

−

Tx   

 
Stanovení ohybového momentu na mezi únosnosti (mezi porušení průřezu): 
 

 








−=

2
T

esdsbbuu

x
hRAM γγ  (4.3-19) 

 

kde  γbb  je souč. vyjadřující vliv místního snížení pevnosti betonu v tlaku,  

dle [16] γbb=0,85 

 

a 

 
2
T

e

x
hz −=  (4.3-20) 

 

je rameno vnitřních sil 

 

pak 

 
kNm844,82

2

0163,0
373,01045010158,685,0964,0 64 =








−××××××= −

uM   

 

musí platit, že: 

 

 du MM ≥  (4.3-21) 

 

Podmínka je splněna. Průřez vyhoví. 
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Ve statickém výpočtu, který je součástí projektové dokumentace pro povedení stavby 

[63], je v části návrhu výztuže chybně stanoven minimální stupeň vyztužení, účinná výška 

průřezu, poloha neutrálné osy, rameno vnitřních sil a ohybový moment na mezi porušení 

průřezu. 

Rozdělovací výztuž, tj. dle čl. 1.1.10.5 ČSN 731201 [16] výztuž plošných nebo 

prostorových prvků uložená zpravidla kolmo na nosnou výztuž v ploše rovnoběžné se 

střednicovou plochou. A její nosná funkce se neověřuje výpočtem. Rozdělovací výztuž dle 

statického výpočtu [63] 4 φ R6 à 300 mm neodpovídá výztuži dle projektové dokumentace 

pro provedení stavby [62] 4 φ R10 à 250 mm. Vzhledem k výše uvedené citaci normy [16] 

ponecháváme bez komentáře. 

 

POSOUZENÍ NÁVRHU VELIKOSTI DILATAČNÍCH CELKŮ 

 

V projektové dokumentaci pro provedení stavby [62] je uvedeno: 

 

Dilatace betonové stěny: 

 

Byla posouzena dle ČSN 731201 – Navrhování betonových konstrukcí. 

Pro konstrukce z prostého nebo slabě vyztuženého betonu – LD = 24,0 m. 

Vzhledem k charakteru konstrukce a založení je navržen dilatační úsek LD = 15 m. 

Těsnění dilatačních a pracovních spár je navržen elastickým profilem do dilatačních spár na 

bázi měkčeného polyvinylchloridu s těmito parametry: 

 tlak vody: 0,5 bar 

 tažnost: 20 mm 

 střih:  10 mm 

 

K výše uvedenému lze uvést, že dle ČSN 731201 [16], přílohy P6, Tab. č. 45 je 

maximální délka dilatačního celku pro konstrukce z prostého betonu nebo slabě vyztužené, 

bez pomocné výztuže a vystavené prostředí nechráněnému ldil = 12 m.  

Pro délku dilatačního celku ldil = 24 m, jak je uvedeno výše, musí být konstrukce 

vyztužena také pomocnou výztuží. Tuto pomocnou výztuž projektová dokumentace pro 
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provedení stavby [62] nepopisuje. Stanovení maximální délky dilatačního celku je provedeno 

v kapitole 2.3 této diplomové práce. 

   

 

PROVEDENÍ DÍLA 
 

Po prostudování projektové dokumentace pro provedení stavby [62] a předložených 

fotografií z výstavby objektu SO 02.1 Ochranná hráz [80] lze konstatovat, že předmětná část 

objektu, tj. železobetonová monolitická ochranná stěna, není provedena v souladu 

s projektovou dokumentací pro provedení stavby [62], neboť spárové těsnící pásy z PVC 

užité v pracovní spáře jsou v konstrukci uloženy v rozporu s dokumentací.  

Těsnící pásy jsou uloženy ve směru od návodního líce železobetonové monolitické 

stěny až za výztužnými vložkami, přičemž dle [62] je umístění požadováno před výztužnými 

vložkami. Díky tomuto umístění není výztuž chráněná proti účinkům koroze, neboť není 

zabráněno průsaku vody pracovní spárou k výztuži. 

 

 

4.3.2 ÚNOSNOST KONSTRUKCE V ZÁVISLOSTI NA ČASE 

 

Únosnost konstrukce v závislosti na čase je přímo ovlivněna nárůstem pevnosti 

betonu v tlaku v raném stáří. Vztah pro stanovení této závislosti upravuje čl. 3.1 ČSN EN 

1992-1-1 ed. 2 [25] a to s vazbou na druh použitého cementu a způsob ošetřování betonu dle 

ČSN EN 13670 [40]. 

 

 ( ) ( ) cmcccm fttf β=  (4.3-22) 
  

kde fcm je průměrná pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dnů 

 βcc(t)  součinitel závisící na stáří betonu t 

 

 MPa8+= ckcm ff  (4.3-23) 
 

kde  fck je  charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku 

a vztah (3.5-2) platí pro stáří betonu t > 28 dní 
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( )







































−=

2

1

28
1exp

t
stccβ  (4.3-24) 

 

kde s je koeficient závisející na druhu cementu 

   s = 0,20 pro CEM 42,5 R, CEM 52,5 N a CEM 52,5 R (třída „R“) 

   s = 0,25 pro CEM 32,5 R a CEM 42,5 N (třída „N“) 

   s = 0,38 pro CEM 32,5 N (třída „S“) 

 t  stáří betonu ve dnech 

 

Pro navržený beton třídy C25/30 a cement CEM 32,5 R je v závislost stanovena pro 

jednotlivé dny v intervalu 〈1, 28〉 dní (Tabulka 4.3-1). Vývoj pevnosti tohoto betonu je patrný 

z grafu 4.3-1. 

 

Tabulka 4.3-1: Průměrná pevnost betonu v tlaku v závislosti na čase C25/30, 32,5R 

t [dny] βcc(t) [ - ] 
fcm(t) 

[MPa] 
t [dny] βcc(t) [ - ] 

fcm(t) 
[MPa] 

t [dny] βcc(t) [ - ] 
fcm(t) 

[MPa] 
1 0,3420 11,287 11 0,8617 28,436 21 0,9621 31,748 
2 0,5039 16,628 12 0,8764 28,923 22 0,9685 31,960 
3 0,5982 19,742 13 0,8897 29,359 23 0,9745 32,158 
4 0,6627 21,869 14 0,9016 29,754 24 0,9802 32,346 
5 0,7106 23,451 15 0,9125 30,113 25 0,9855 32,523 
6 0,7482 24,691 16 0,9225 30,441 26 0,9906 32,690 
7 0,7788 25,700 17 0,9316 30,743 27 0,9954 32,849 
8 0,8044 26,544 18 0,9401 31,022 28 1,0000 33,000 
9 0,8262 27,264 19 0,9479 31,281    

10 0,8451 27,887 20 0,9552 31,523    

 

 

Graf 4.3-1: Závislost nárůstu pevnosti betonu v tlaku na čase pro C25/30  
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4.3.3 SMRŠŤOVÁNÍ BETONU VYSYCHÁNÍM DLE ČSN 

 

V následujícím bude stanoveno poměrné délkové přetvoření betonu od smrštění εbs 

dle metodiky platné v době výstavby díla, tj. přílohy č.4 k ČSN 73 1201 – Změna 2 [16]. 

Poměrné délkové přetvoření betonu bude stanoveno pro časový interval červenec 2009 až 

srpen 2012. 

Pro stanovení průměrných měsíčních teplot a průměrné měsíční relativní vlhkosti 

budou využity statistické hodnoty zpracované Českým hydrometeorologickým úřadem [59]. 

Statistické hodnoty jsou vztaženy ke stanici Mošnov. Vzdálenost lokalit je 30 kilometrů. 

 

 

 

Obrázek 4.3-1: Průměrné měsíční teploty roku 2009, dle [59] 
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Tabulka 4.3-2: Průměrné měsíční teploty v roce 2012 dle [59] 

období 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 

teplota -0,3 -5,5 5,3 10,4 15,4 18,4 20,3 19,5 14,8 8,8   

 

 

Obrázek 4.3-2: Průměrné měsíční teploty v roce 2010 dle [59] 

 

Obrázek 4.3-3: Průměrné měsíční teploty v roce 2011 dle [59] 
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Obrázek 4.3-4: Průměrná měsíční relativní vlhkost v roce 2009 dle [59] 

 

Obrázek 4.3-5: Průměrná měsíční relativní vlhkost v roce 2010 dle [59] 
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Poměrné délkové přetvoření betonu od smrštění je dáno vztahem: 

 

 ( ) ( )12 esesbs tt εεε −=  (4.3-25) 
 

kde   〈te1, te2〉 je časový interval vyšetřování ve dnech 

 

a funkce smršťování je dána vztahem: 

 

 
( ) 85,0

85,0

0
eh

e
bes

tk

t
t

+
= εε  (4.3-26) 

 

kde výchozí hodnota poměrného délkového přetvoření od smršťování je: 

 

 ( ) 32
0 1066,027,093,0 −×−−= ψψεb  (4.3-27) 

  

náhradní stáří betonu pak: 

 

 tt ctte χχ=  (4.3-28) 
 

a součinitel vlivu teploty: 

 

Obrázek 4.3-6: Průměrná měsíční relativní vlhkost v roce 2011 dle [59] 
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( )
( )[ ]∫ −

−
+=

2

1

d20
30

1
1

12

t

t

ctt ttt
tt

χ  (4.3-29) 

 

a součinitel vyjadřující vliv náhradní tloušťky průřezu 

 

 

( )

( )ψ

ψ

5,15,2

1800
2500

−

4 








−
= d

h

h
k  (4.3-30) 

 

kde  ψ  je  průměrná relativní vlhkost vzduchu v obklopujícím prostředí pro  

  vyšetřované období v % dělená 100. 

 

a náhradní tloušťka průřezu: 

 

 

a

b
d u

A
h =  (4.3-31) 

 

kde  Ab je plocha průřezu 

 ua je obvod průřezu vystavený účinkům prostředí 

 

VÝPOČET: 

 

Průměrná teplota v celém sledovaném období:   tc = 9,62 ˚C 

Průměrná relativní vlhkost v celém sledovaném období:  ψ = 0,78 [-]  

Délka sledovaného období:      te2 = 1.141 dnů 

 

Náhradní tloušťka průřezu: 

 

 
m220,0

8,15,08,1

8,15,0
=

++

×
=dh   

 

Výchozí hodnota poměrného délkového přetvoření: 

 

 ( ) 332
0 10305,01066,078,027,078,093,0 −− ×−=×−×−×=bε   
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Součinitel vyjadřující vliv náhradní tloušťky průřezu (hd v milimetrech): 

 

 

( )

( )

362,830
78,01800

220
2500

78,05,15,2

=








−
=

×−

4hk   

 

Součinitel vlivu teploty: 

 

 

( )
( )[ ]∫ −

−
+=

2

1

d20
30

1
1

12

t

t

ctt ttt
tt

χ   

 

s úpravou dle Změny 2 [16]: 

 

 
654,0

30

2062,9
1

30

20
1 =

−
+=

−
+= c

tt

t
χ   

 

Náhradní stáří betonu: 

 

 dnů2,74611411654,0 =××=et   
 

 

Funkce smršťování: 

 
 

( ) 3
85,0

85,0

10076,0
2,746362,830

2,746
305,0 −×−=

+
×−=es tε   

 

Výše uvedený přístup je již překonaný, neboť nezohledňuje množství cementu, 

množství kameniva, vodní součinitel, způsob a dobu ošetřování betonu v raném stádiu. 

Nezohledňuje výrazné kolísání teplot a relativní vlhkosti. 

 

 

4.3.4 SMRŠŤOVÁNÍ BETONU VYSYCHÁNÍM DLE EN 

 
Alternativně dle ČSN EN 1992-1-1 ed.2 [25] lze stanovit poměrné délkové přetvoření 

následovně: 
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Základní poměrné přetvoření od smršťování vysycháním: 
 
 

( ) 6

0
210 10exp11022085,0 −×




















−×+= RH

cm

cm
dsdsb f

f
βααε  (4.3-32) 

 

kde součinitel vlivu vlhkosti je: 

 

 























−=

3

0

155,1
RH

RH
RHβ  (4.3-33) 

 
pak 
 
 

814,0
100

78
155,1

3

=



















−=RHβ   

 

a 

 

 
( ) 36

0 10307,010814,0
10

33
12,0exp411022085,0 −− ×=××
















−××+=bε   

 
 
 
 

( ) ( )

( ) 3
004,0

,
htt

tt
tt

s

s
sds

+−

−
=β  (4.3-34) 

 

Vývoj poměrného smršťování vysycháním v čase pak je: 

 

 ( ) ( ) 0,, cdhsdscd kttt εβε =  (4.3-35) 
 
 

( ) 756,0
43904,01141

1141
,

3
=

+
=sds ttβ  (4.3-36) 

 
 
 
 ( ) 33 10167,010307,072,0756,01141 −− ×=×××=cdε  (4.3-37) 
 

Změna délky způsobená smrštěním dilatačního celku ve sledovaném období je tedy: 

 

 ( ) 01141 ll cdε=∆  (4.3-38) 
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 mm51,21500010167,0 3 =××−=∆ −l   

Ani tento přístup však nepostihuje způsob a dobu ošetřování betonu v raném stádiu 

ani výrazné kolísání teplot a relativní vlhkosti. 

 

 

4.3.5 AUTOGENNÍ SMRŠŤOVÁNÍ BETONU DLE EC 

 

Poměrné autogenní smrštění je dáno vztahem: 

 

 ( ) ( ) ( )∞= caasca tt εβε  (4.3-39) 
 

kde 

 ( ) ( ) 610105,2 −×−=∞ ckca fε  (4.3-40) 
 

a 

 
( )














−−= 2

1

2,0exp1 ttasβ  (4.3-41) 

 

a  t je čas vyšetřování ve dnech 

 

 

Graf 4.3-2: Závislost poměrného přetvoření od autogenního smrštění na čase pro C25/30  
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4.3.6 PŘETVOŘENÍ OD VLIVU TEPLOTNÍHO ZATÍŽENÍ 

 
je dáno vztahem: 
 

 tct ∆= αε  (4.3-42) 

 

kde  αc  je  součinitel délkové roztažnosti betonu,  

který má dle [25] hodnotu αc = 10×10-6 mK-1 

∆t   rozdíl teplot sledovaného období 

 

 

pro hodnotu teploty  t1  = +30 ˚C a  t2 = -10 ˚C 

je    ∆t = +40 ˚C 

pak 

 
 46 100,4401010 −− ×=××=tε   

 

a změna délky dilatačního celku pak je: 

 

 0ll tε=∆  (4.3-43) 

 

 mm0,615000104 4 =××=∆ −l   
 

Výztuž navržená v [62] a [63] je pro zachycení tahových napětí v betonu, která jsou 

způsobena smršťováním, nedostatečná. 

Dle ustanovení v době tvorby dokumentace pro provedení stavby platné ČSN 731201, 

Změna 2 [16], čl. 1.1.10.15, který definuje tzv. Povrchovou výztuž jako výztuž umístěnou 

v krycí vrstvě betonu nosné výztuže, jejímž účelem je buď omezení trhlin nebo zajištění 

potřebné odolnosti proti odlupování krycí vrstvy betonu a zejména čl. 11.6.1.4 [16], je třeba 

pro zajištění potřebné odolnosti proti odštěpování krycí vrstvy betonu nebo pro omezení šířky 

trhlin navrhnout povrchovou výztuž. Ustanovení výše uvedeného článku nebylo v průběhu 

tvorby projektové dokumentace dodrženo. 



ANALÝZA PORUCH A POSUZOVÁNÍ BETONOVÝCH BEZESPARÝCH PLOŠNÝCH KONSTRUKCÍ V INTERAKCI S PODLOŽÍM 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
 

 
strana 99 / 114 

 

 

5 ZÁVĚR 

 

Závěr diplomové práce je sestaven na základě zjištěných skutečností návrhem 

konstrukce, provedenými výpočty a prostudováním poskytnutých podkladů a na základě 

místního šetření [60].  

Předmětná část objektu, tj. železobetonová monolitická ochranná stěna, není 

provedena v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby [62], neboť spárové 

těsnící pásy z PVC užité v pracovní spáře jsou v konstrukci uloženy v rozporu 

s dokumentací.  

Těsnící pásy jsou uloženy ve směru od návodního líce železobetonové monolitické 

stěny až za výztužnými vložkami, přičemž dle [62] je umístění požadováno před výztužnými 

vložkami. Díky tomuto umístění není výztuž chráněná proti účinkům koroze, neboť není 

zabráněno průsaku vody pracovní spárou k výztuži. 

Příčinou vzniku trhlin v konstrukci železobetonové monolitické ochranné stěny je 

nedostatečné vyztužení této konstrukce, tj. absence povrchové výztuže jak uvádí požadavek 

ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí.  

Další příčinou vzniku trhlin v konstrukci je absence dostatečného množství 

dilatačních spár. Konstrukce je v délce 15 m provedena jako bezespará.  

Velikost rozevření těchto trhlin a také rozevírání dilatačních spár je v přímé 

souvislosti s probíhajícím procesem smršťování a s teplotním zatížením, jak je popsáno výše. 

Pro snížení vlivu rychlého vysychání raného betonu, tedy snížení vlivu smršťování, se 

konstrukce tohoto typu provádějí v lichých a sudých záběrech a s časovým odstupem alespoň 

14 dnů, přičemž délka sudého záběru nepřesahuje 2,0 metry. 
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7 PŘÍLOHA 1 - FOTODOKUMENTACE 
 

7.1 FOTOGRAFIE Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 7.1-1: Celkový pohled na posuzovanou železobetonovou stěnu od jihozápadní části - 
Obrázek 4.1-2, přes střední část Obrázek 4.1-3 směrem k severovýchodu Obrázek 4.1-4. 

 

Obrázek 7.1-2: Celkový pohled na posuzovanou 
železobetonovou stěnu  

 

Obrázek 7.1-3: Měření trhlin (vpravo na 
[P1.7.1-1]) 

 

Obrázek 7.1-4: Měření trhlin (vpravo na 
[P1.7.1-1]) 

 

Obrázek 7.1-5: Měření trhlin (vpravo na 
[P1.7.1-1]) 
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Obrázek 7.1-6: Měření trhlin (vpravo na 
[P1.7.1-1]) 

 

Obrázek 7.1-7: Trhlin (vpravo na 
[P1.7.1-1]) se směrem 
nahoru rozevírá 

 

Obrázek 7.1-8: Rozevírající se dilatace 

 

Obrázek 7.1-9: Měření šířky 
rozevření dilatace 

 

Obrázek 7.1-10: Měření šířky rozevření dilatace 
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Obrázek 7.1-11: Rozevírání dilatace 

 

Obrázek 7.1-12: Měření šířky rozevření dilatace 

 

Obrázek 7.1-13: Rozevírání dilatace – horní líc 
stěny 

 

Obrázek 7.1-14: Měření šířky rozevření dilatace 

 

Obrázek 7.1-15: Celkový pohled na stěnu od 
řeky Odry (od jezera)  

 

Obrázek 7.1-16: Celkový pohled na stěnu od 
jihozápadu (Obrázek 4.1-2) ze strany 
ulice U Štěrkovny 
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Obrázek 7.1-17: Trhliny ve druhém dilatačním celku stěny (od jihozápadu) za lomem zdi 
Obrázek 4.1-2. Trhliny byly zjištěny ve třetinách zdi. 

Dilatace 
Trhlina 

Trhlina 
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7.2 FOROGRAFIE POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM Z VÝSTAVBY STĚNY 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 7.2-1: Fotografie „antošovice září 2009 
076_resize“ – sanace trhlin 

 

Obrázek 7.2-2: Fotografie „Antošovice-červen 
2009 006_resize“ – výztuž a bednění 

 

Obrázek 7.2-3: Fotografie „Antošovice-červen 
2009 020_resize“ – bednění základu 

 

Obrázek 7.2-4: Fotografie „Antošovice-červen 
2009 025_resize“ – vlastní stěna 

 

Obrázek 7.2-5: Fotografie „Antošovice-červen 
2009 026_resize“ - dilatace  

 

Obrázek 7.2-6: Fotografie „Antošovice-červen 
2009 039_resize“ – dilatace 
(příprava) 
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Obrázek 7.2-7: Fotografie „Antošovice-červen 
2009 075_resize“ 

 

Obrázek 7.2-8: Fotografie „Antošovice-červenec 
2009 059_resize“ – bednění základu 
stěny 

 

Obrázek 7.2-9: Fotografie „Antošovice-červenec 
2009 060_resize“ – betonáž zákaldů 

 

Obrázek 7.2-10: Fotografie „Antošovice-
červenec 2009 098_resize“ – betonáž 
stěny čerpadlem 

 

Obrázek 7.2-11: Fotografie „Antošovice-květen 
2009 085_resize“ – betonáž stěny 
čerpadlem  

 

Obrázek 7.2-12: Fotografie „antošovice-srpen 
2009 084_resize“ 
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