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Psancem proti své vůli  
aneb čeho je moc, toho je příliš
Platí-li ještě dnes, že neznalost zákona neomlouvá, a byl jsem opakovaně ujištěn, že doposud platí, pak vězte, 
že kvalifikovaný odhad praví, že v srpnu roku 2017 platilo v ČR přibližně 2 milióny (ano 2x106) zákonů, vyhlá-
šek, regulací a předpisů. S tak ohromujícím množstvím „závazných“ pravidel lidského chování není možné se 
seznámit, logicky není možné si tato pravidla zapamatovat, tudíž není v lidských silách se těmito pravidly ani 
řídit. V tomto nepřehledném terénu můžete narazit na nebezpečí a to i fatální, prakticky kdekoli a kdykoli.  

Tak samozřejmě můžete namítnout, že pokud vyrábíte stavební chemii nebo ji aplikujete, nemusíte se bát, 
že Vás budou ohrožovat vyhlášky a nařízení upravující činnost jiných nesouvisejících oborů. Ale i tak. 

Platí-li, že neznalost zákona neomlouvá, nutně současně platí, že každý z nás každý den nutně musí vědomě 
či nevědomě řadu těchto pravidel porušovat či se jimi prostě neřídit. Vstupujeme na neprobádanou půdu, 
riskujeme dnes a denně, stávají se z nás potenciální psanci. Co s tím?

Tak jeden, řekněme rovnou, naivní scénář, se může spoléhat na to, že se blíží volby. Ehm, ty se sice blíží 
prakticky nepřetržitě, ale.. Tak tedy, blíží se volby a tak snad nemine den, aby si někdo v českých médiích  
nepostěžoval na „bující“ množství zákonných a zejména podzákonných norem, které mají každodenní soukro-
mý i nesoukromý život jednotlivců i právnických osob – firem upravovat a řídit. Někdo je současně obvykle 
spasitel, který je připraven, bude-li zvolen, s tím něco udělat. Oblíbená floskule praví, že za každý nový zákonný 
předpis zruší dva staré!

Pokud se necháme unášet touto naivní představou, pak předpokládejme, že každý všední den*) by Posla-
necká sněmovna dokázala zrušit 20 starých zákonů a na ně navazujících podzákonných předpisů a nových 10 
přijmout. Pak za celý rok 2017 (měl 250 pracovních dnů) by bylo zrušeno, za tohoto jistě teoretického před-
pokladu 5000 zákonných a podzákonných předpisů a 2500 by bylo nově přijato. Snížení uvedeného počtu, 
opakuji 2 miliónů (ano 2x106) zákonů, vyhlášek, regulací a předpisů atd. na polovinu by pak trvalo pouhých 400 
let. To lze slíbit opravdu jen s velkou dávkou cynismu a/nebo při neznalosti elementárních početních úkonů. 
A/nebo za předpokladu, že jsme všichni naivní.

Rozhovor s Mgr. 
Janem Labským
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Realističtější scénář je najmout si „průvodce“ po této divoké krajině, průvodce do džungle 
právních norem. Anebo radši průvodců hned několik. Jeden určitě stačit nebude. Průvodce, 
co se vyzná v technické normalizaci a navazujících předpisech, pochopitelně a nezbytně i 
evropských. Další průvodce je zcela nepostradatelný v neprostupném pralese daňových a 
účetních pravidel, v EET, souhrnném i kontrolním hlášení. Pak ještě potřebujete odborníka na 
životní prostředí, pracovní právo, chcete-li stavět či rozšiřovat výrobu, pak průvodce předpisy 
stavebními je naprostou nezbytností. Chcete-li či musíte-li své výrobky dopravovat ........... Mohl 
bych pokračovat ještě dlouho. Ale!

Od cesty do divoké přírody se cesta do právní „džungle“ liší v jednom dosti zásadním ohle-
du. Přes veškeré nářky ekologů, je proti džungli právních předpisů, skutečný tropický deštný 
prales statické a málo se měnící místo, kde vás může domorodý průvodce provázet celý život 
a jedovatých živočichů ani šelem tam nepřibývá, spíš naopak.

To právních předpisů, i díky masivnímu nástupu výpočetní techniky do oblasti justice a 
legislativy, přibývá o překot, včera nevinně se tvářící nařízení či zákonná úprava, může být 
už zítra zcela toxické.  To je prostředí v neustálém pohybu (odborně se to nazývá legislativní 
proces!!), co platilo včera, dnes platit nemusí. A/nebo platí, ale se zcela jiným výkladem ÚS než 
byl k dispozici předminulý týden.

Tušíte už jistě správně, že jsme se tentokrát vypravili do bezpečí advokátní kanceláře Vilím-
ková, Dudák a partneři za naším dlouholetým a spolehlivým průvodcem, Mgr. Janem Labským, 
abychom se zeptali jaké to je dělat v ČR v roce 2017 průvodce po houštinách a bažinách (abych 
použil poněkud expresivnější příměr pro „právní prostředí v ČR).

Ing. Václav Pumpr, CSc.

*) Poznámka: Už tento předpoklad vyžaduje opravdu značnou dávku představivosti (viz www.psp.cz:) Har-
monogramem akcí se označuje zhruba půlroční rámcový rozvrh činností Poslanecké sněmovny. Harmonogram 
stanoví organizační výbor svým usnesením. Harmonogram určuje typ činností, které se budou konat v jednotlivých 
týdnech roku. Týden výborů  (výborový týden) znamená, že v takto označeném týdnu budou zasedat výbory 
Poslanecké sněmovny. Poslanecký týden znamená, že v takto označeném týdnu budou aktivity poslanců sou-
středěny do jejich volebního obvodu a nebude se zpravidla konat ani plenární schůze ani schůze výborů. Týden 
Poslanecké sněmovny označuje týden, kdy se koná (od úterý do pátku) plenární schůze Poslanecké sněmovny. 
Variabilní týden označuje týden, kdy je možno očekávat prodloužení schůze Poslanecké sněmovny z předchozího 
týdne, pokud se nestačil projednat její pořad.

Není vyloučeno, že se Poslanecká sněmovna usnese o tom, že se plenární schůze Sněmovny bude konat i mimo 
schválený harmonogram. Kromě toho je třeba obligatorně svolat plenární schůzi na žádost alespoň jedné pětiny 
všech poslanců Sněmovny, tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké 
sněmovny. Harmonogram se v tomto případě nebere v úvahu.
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Rozhovor  
s Mgr. Janem Labským

Ten se v rámci advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners, advokátní kancelář, 
s.r.o. (http://www.vilimkovadudak.cz/) věnuje problematice soudních sporů, vymáhání 
pohledávek a smluvního práva ve vztahu k oblasti stavebnictví. Zde se specializuje jak 
na problematiku přípravy smluv, na uplatňování nároků ze smluv o dílo i smluv kupních 
(zejména nároků z vad plnění), ale i na problematiku správních řízení souvisejících se 
stavebnictvím. Má také rozsáhlé zkušenosti v právu veřejných zakázek. 

1. Tak jaké to je, dělat v ČR v roce 2017 průvodce po houštinách a bažinách 
„právního prostředí“? Stíhá alespoň profesionál se seznamovat se zákonnými 
předpisy? Nebo musí s každým novým případem se ponořit do aktuálního znění 
relevantních předpisů? 

Rozhodně je nutné být stále ve střehu. Jen minulý rok bylo ve sbírce zákonů zveřej-
něno téměř 450 právních předpisů. Značnou výhodou je samozřejmě rozdělení speci-
alizací v advokátní kanceláři, kdy mohu v případě potřeby věc konzultovat s kolegou, 
který se na danou právní oblast zaměřuje a je tedy vždy obeznámen s vývojem určité 
právní oblasti. Souvisí to i s potřebou nebo spíše nutností, konzultovat obchodní pří-
pady v úzké spolupráci s daňovými poradci. Vhodně zvolený model řešení obchodního 
případu totiž může klientovi pomoci ke značným úsporám nebo předejít 
budoucím ztrátám. 

Pokud jde o konkrétní případ, pak je vždy třeba kontrolovat, v jakém znění 
byl aplikovaný předpis účinný. V současné době je nezbytné mít povědomí 
o řadě souvisejících předpisů, prováděcích předpisů a zejména o judikatuře 
nejvyšších soudů a soudu ústavního, které některé sporné právní instituty 
pomáhají vykládat. Podotýkám, že od roku 2014 je účinná rozsáhlá rekodi-
fikace soukromého práva a spousta právních otázek čeká na své vyřešení 
jak v právní praxi tak zejména v soudní judikatuře. 

2. Co není zakázáno, je v demokratickém státě povoleno... Logickým 
důsledkem tohoto postulátu je, že úprava toho, co se smí a co se nesmí v 
demokratické společnosti, vede k neustálému a ve svém důsledku tudíž 
i neomezenému nárůstu počtu pravidel, tj. zákonných a podzákonných 
norem. Nebo se pletu? 

Bohužel se nepletete. Je to ovšem logický důsledek Vámi uváděného 
postulátu. Aby Vám mohl stát něco zakázat nebo i přikázat, musí pro to 
mít minimálně zákonný podklad. Orgány, které pak právo aplikují, nemají / 
nemohou zasahovat do Vašich práv více, než jim zákon umožňuje. Postupně 
a s vývojem společnosti rozsah regulace bují a ve spojení se zásadou, že 
neznalost práva neomlouvá, to není pro fyzické ani právnické osoby snadná 
situace. Je celá řada oblastí, a podnikání je jednou z nich, kde jsou již odborní 
poradci téměř nutností.  

3.  Jsou tedy „reálné“ sliby politiků? Nebo je to nereálné a zjednodu-
šení právního prostředí nelze považovat za průchodné? 

V tomto ohledu je zřejmé, že produktem práce parlamentu jsou primárně 
zákonné právní předpisy. Mám dojem, že žádný parlament nechce působit 
zahálčivě. Druhým „problémem“ je politická diskontinuita, tedy že následu-
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jící volební období přijímá zákony poslanecká sněmovna, které řadu problémů a jejich 
řešení vnímá odlišně. 

Popravdě otázkou také je, jak by mělo zeštíhlení právních norem probíhat. Právní 
předpisy jsou již tak rozvětvené, že není úplně snadné některý z nich zrušit bez toho, aby 
byla provedena podrobná analýza, jaký to bude mít efekt na právní předpisy ostatní a na 
právní jistotu v právních vztazích. Často vidíte, že některé právní předpisy např. mají stále 
právní terminologii, která byla dána právní úpravou před účinností nového občanského 
zákoníku, nebo obsahují legislativní zkratky na předpisy, které již nejsou platné a účinné. 
Právní řád je tak rozsáhlý, že ani na tyto drobné změny nedošlo. Zjednodušení právního 
řádu tedy považuji v dohledné době za velmi málo pravděpodobné. 

4.  Stavebnictví je do jisté míry specifickým oborem. Výsledný produkt, jeho 
kvalita či nekvalita je povětšině unikát. I takový „typový“ dům se staví na nestej-
ném místě, v jinou dobu, často s jinými pracovníky, neboli za zcela unikátních 
neopakovatelných podmínek. A obor sanací je v tomto ohledu zcela mimořádný. 
Zhotovitel sanačního zásahu přebírá záruku za výsledek díla, opravy a přitom je 
spíše pravidlem, než výjimkou, že o podmínkách výstavby či stáří sanovaného 
objektu a tudíž i o jeho vlastnostech, materiálových parametrech a dalších, pro 
řádné provedení opravy – sanace podstatných okolnostech, nemá žádné informace. 
Přesto musí dát záruku, riskovat nečekané překážky při realizaci atd. Je možné se 
spoléhat jen na vlastní zkušenosti. Nebo dobře zformulovaná (míněno zkušeným 
právníkem sepsaná) smlouva o dílo je lepší než 25 let v oboru? 

Jsem přesvědčen, že bez smlouvy to je situace vždy složitější. Smlouva musí vhodně 
pokrývat konkrétní obchodní případ a neměla by být jen jakýmsi formálním stvrzením 
spolupráce stran, jehož obsah začnou strany rozplétat až v situaci, kdy nastane v jejich 
spolupráci problém. 

Smluvní strany si totiž musí ve smlouvě upravit postup jak řešit jednotlivá rizika, o 
který dopředu vědí, že mohou nastat. Díky své praxi víte, kde se v průběhu plnění smlou-
vy mohou vyskytnout situace, které nemusí být řešitelné shodnou vůlí stran. Typicky, 
kdy žádná ze stran nebude chtít přijmout odpovědnost za nepříznivých výsledek. Pro 
takové případy je pak vhodné, že smlouva např. stanoví, z jakého skutkové stavu jste 
při zahájení plnění vycházeli, které možné komplikace jste ve smlouvě předpokládali a 
jaké jste sjednali postupy jejich řešení, jak jste formulovali výsledek Vaší činnosti, že jste 
převzali reálné garance, apod. Zejména užíváním smluv připravených pro jiné případy 
nebo bez promyšlení jejich obsahu, dochází často k tomu, že jsou jejich účastníci nemile 
překvapeni tím, jak bude jejich smluvní vztah a odpovědnost při vzniklém sporu finálně 
posouzena. Zde je důležitá úzká spolupráce klienta s advokátem, který jej upozorní na 
to, jak bude právo nahlížet na rozličné situace, které v rámci smluvního vztahu mohou 
nastat. 

5.  Co děláte ve svém volném čase? Pokud tedy nějaký máte a nejste prací doslova 
zavalen? 

V poslední době věnuji většinu volného času rodině, ale snažím se najít si vždy pár 
hodin v týdnu na sport, který je pro mě výbornou duševní regenerací. 

Moc děkujeme za rozhovor.
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O peníze  
jde především
aneb stručný návod,  
jak ušetřit ve sporech  
u stavebních zakázek
MgR. JAN LAbSký 

Při každé větší stavební zakázce dochází k interakci řady subjektů (investor, generální 
dodavatel, subdodavatelé, projektant, technický dozor), jejichž zájmy jsou na první 
pohled stejné – úspěšné dokončení stavebního záměru. V praxi ale nezřídka dochází 
k tomu, že jakmile se objeví první větší problémy s realizací díla, začíná se původní cíl 
měnit a velice rychle je hledán někdo, kdo za zjištěný problém ponese odpovědnost, 
zejména tu finanční. Jak se bránit takovýmto situacím?

Řada podnikatelů, kteří se ve stavebnictví pohybují, v tomto směru preferuje svou 
ustálenou obchodní praxi, která spočívá ve stručných objednávkách kombinovaných 
s podáním ruky se svým dlouholetým obchodním partnerem. Druhým extrémem je pak 
převzetí rozsáhlých smluv, uzavíraných často mezi investorem a generálním dodavatelem 
bez toho, aby byla taková smlouva komplexně upravena pro odlišný případ použití.

Často také nepřekvapí, že v objednávce odkazuje objednatel na své všeobecné ob-
chodní podmínky a zhotovitel v akceptaci objednávky odkazuje na své.

Zákony i smlouvy obsahují celou řadu různých procesů, které hrají důležitou roli při 
uplatňování práv, vymáhání povinností nebo naopak při obraně subjektu, po kterém 
jsou povinnosti vyžadovány neoprávněně.

Zásadní roli – ostatně jako vždy – hraje ve smluvních vztazích otázka finančního plnění. 
Primárně jde o spory týkající se úhrady faktur za stavební práce nebo dodávky, sekundár-
ně o uplatnění smluvních pokut, úroků z prodlení, uplatňování slev z ceny díla, náhrady 
škody, náklady za odstranění vad třetím subjektem a podobně. Často bývá objednatelem 
zpochybněno právo zhotovitele na fakturování poskytnutého plnění, jindy jsou objed-
natelem použity slevy či smluvní pokuty k zápočtu vůči fakturované ceně díla.

Z pozice advokáta, který následně u soudních řízení uplatňuje nároky jedné nebo druhé 
strany, mohu jedině doporučit: nepodceňujte smlouvy, neberte je jako pouhou formalitu 
a dobře se seznamte s jejich obsahem. Písemná smlouva je v současnosti nezbytným 
minimem. Bez smlouvy platí samozřejmě zákonná úprava, ta je ovšem ze své podstaty 
obecná a kombinována s právním výkladem, který se rok od roku i soud od soudu vyvíjí. 
Vy ovšem máte možnost si v rámci smlouvy zohlednit své negativní zkušenosti, které jste 
při své praxi získali a předcházet tak jejich důsledkům nebo je alespoň minimalizovat.

Je důležité mít na paměti, že ten kdo je nucen se svého práva domáhat, musí svůj 
nárok i prokázat. Zde je nezastupitelná písemná dokumentace. Pokyn, souhlas nebo 
jakákoli jiná domluva se vždy lépe prokazuje byť i stručným e-mailem nebo zápisem 
ve stavebním deníku, než v budoucnu svědeckou výpovědí o rozhovoru dvou osob, 
z něhož si každý z účastníků pamatuje něco diametrálně odlišného.

Mnoho zhotovitelů (dodavatelů) je často v pozici, kdy není díky ekonomické síle 
objednatele možné o obsahu smlouvy výrazně smlouvat. I tak, a možná právě proto, je 
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nutné se v obsahu smlouvy dobře orientovat a vědět, co může ohrozit právo zhotovi-
tele na zaplacení jeho prací a tyto okolnosti si od počátku hlídat. Této situaci pak musí 
odpovídat např. i smlouvy se subdodavateli.

Uzavírání smluv je samozřejmě spojeno s větší administrativou i náklady. Je ale nutné 
mít na paměti, že je na druhé straně mnohem jednodušší najít si důvod k nedodržení 
smluvních podmínek, je-li smlouva jen ústní, stručná nebo nejasná. Následné náklady na 
vymáhání plnění z již plněného právního vztahu jsou pochopitelně vždy mnohonásobně 
vyšší, než ty, které lze vynaložit jako prevenci na počátku smluvního vztahu.

Jde-li o vztahy dlouhodobé, může být uzavírána i smlouva rámcová a dle ní pak mo-
hou být zasílány již jen jednotlivé objednávky pro stavební akce, aby odpadla zbytečná 
administrativa.

Je nezbytné upravit reklamační řízení a vědět, jak v případě vad postupovat, aby 
byla reklamace po právní stránce perfektní, jaké nároky uplatnit, ať již ty plynoucí ze 
zákona nebo ty, které si strany mohou sjednat. Je nutné vědět, zda může druhá strana 
oprávněně odmítnout platby v případě, že je vaše plnění reklamováno nebo jen (často 
i nedůvodně) co do kvality nebo rozsahu zpochybněno.

Je dobré mít ujednáno, že v případě prodlení s platbami nebo pokyny, může zhotovitel 
plnění díla přerušit. Pak je ale také třeba mít ujednáno, kdo má po tuto dobu odpověd-
nost za škodu na díle, kdo je povinen dílo zabezpečit, a podobně.

Je nutné pečlivě kontrolovat přebírání dodávek materiálu, díla, částí díla i jednotlivých 
prací. Není možné, aby byly předávací protokoly bez podpisu objednavatele, aby došlo 
k předání jiným způsobem, než je sjednaný ve smlouvě, případně aby nebylo zřejmé, 
kdo za smluvní stranu protokol, ale i jiný doklad nebo zápis, podepsal. Bohužel musím 
konstatovat, že se to dnes poměrně běžně děje.

Častým problémem je také spolupůsobení mnoha subjektů na stavbě a s tím spojené 
pokyny, jejich závaznost a odpovědnost za to, dojde-li na základě jejich splnění k vadám 
díla nebo k prodlení. Smlouva by měla jasně řešit, zda je objednatel oprávněn dávat 
zhotoviteli pokyny, jakým způsobem a skrze jaké osoby. Ze zákona totiž platí, že není-li 
sjednáno jinak nebo nevyplývá-li to ze zvyklostí, postupuje zhotovitel samostatně. Pokud 
tedy bez dalšího respektuje nevhodné pokyny objednatele, je primárně odpovědný za 
vady prováděného díla.

Je proto vhodné mít podrobněji, než stanoví zákon, upraveny okolnosti předání díla 
i to, kdy lze dílo považovat za dokončené. Je nutné mít sjednáno, co dělat v případě, kdy 
objednatel odkládá nedůvodně převzetí díla, zejména s ohledem na možnost dofaktu-
rovat cenu díla, běh záručních lhůt, přechod odpovědnosti za poškození díla, apod.

Problematických skutečností je samozřejmě mnohem více. Co například dělat v přípa-
dě odstoupení od smlouvy? Je odstoupení vůbec výhodné? Jaké má dopady, obzvláště 
je-li sporné? Jak ideálně nastavit rozpočet díla? Jaký je v různých situacích osud zádrž-
ného a pozastávek? Jak smluvně minimalizovat jeho dopady v situacích, kdy je vůči 
smluvnímu partnerovi zahájeno insolvenční řízení a jak? Jaká ujištění si od smluvního 
partnera při uzavření smlouvy vyžádat? Závažných otázek je hodně a obecná právní 
úprava konkrétní odpovědi ne vždy přináší.

Vůbec nepochybuji o tom, že i v tak složitém prostředí, jako je stavebnictví, vítězí 
prevence řádově levněji než řešení negativních následků, které mohou nastat v dů-
sledku zanedbaného nebo nejasného smluvního vztahu. Žádná smlouva vám nezajistí, 
že váš smluvní partner své povinnosti splní. Zajistí vám ale to, že z něj jeho povinnosti 
vymůžete nebo alespoň výrazně zmírníte jejich negativní následky. Kvalitní smlouva 
vám taky pomůže úspěšně se ubránit neoprávněným nárokům, zejména v případech, 
kdy se některé společnosti hojí za svá pochybení na subdodavatelích.

To jsou důvody, proč nelze podceňovat rizika vyplývající z nekonkrétních smluvních 
závazků a prevence je to nejefektivnější a nejhospodárnější řešení.
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Principy zesilování  
konstrukcí pomocí  
FRP
INg. ZdeNěk VáVRa

Úvod
U železobetonových konstrukcí je betonářská výztuž hlavním nosným prvkem při působení 
v ohybu a ve smyku a beton působí v tlaku a jeho vedlejší funkcí je ochrana výztuže proti 
elektrochemické korozi. V případech, kdy dojde ke korozi cementového tmelu a ztrátě jeho 
ochranné funkce vůči výztuži, jsou vytvořeny vhodné podmínky ke korozi betonářské výztu-
že. Poškození železobetonových konstrukcí může v některých případech dosáhnout stavu, 
kdy koroze výztužných prvků vede k úbytku plochy jednotlivých prutů výztuže. Při úbytku 
přesahujícím 10 % plochy výztuže je nutné zvážit, zda není ohrožena únosnost jednotlivých 
částí konstrukce, nebo celková stabilita stavby. V takových případech je jednou z alternativ, 
pro obnovení únosnosti konstrukce, nahrazení poškozené výztuže externě lepenou výztuží 
z uhlíkových kompozitů.

Filosofie použití
Obecně se jedná o, v současné době již poměrně známé, uhlíkové lamely, nebo případně uhlí-
kové tkaniny. Jako materiálové báze je možné vedle uhlíkových vláken volit i skelná, aramidová, 
čedičová a další méně známá vlákna. Spojovací matricí, kterou je zajišťována i přídržnost k pod-
kladu je obvykle epoxidová pryskyřice. Ta výslednému kompozitu propůjčuje i poměrně velkou 
chemickou odolnost. Současně však je i hlavní slabinou kompozitu. Problémem je zejména 
nízká odolnost vůči teplotě. Z této nevýhody vyplývá nutnost výsledný kompozit chránit proti 
ohni a tím zvýšit jeho odolnost vůči požáru. Externě lepená kompozitní výztuž je umisťována 
především do tažených oblastí konstrukčních prvků. Konstrukční prvky, které je možné zesílit 
jsou zděné, betonové (z prostého i železobetonu), ocelové i dřevěné. Návrhová metodika je 
však v současné době zpracována pouze pro konstrukce z betonu resp. železobetonu.
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Uhlíkové lamely
Uhlíkové lamely mají zásadní výhodu ve své 
okamžité připravenosti k použití. Jejich vysoká 
specifická pevnost (poměr hmotnosti a únos-
nosti) usnadňuje jejich aplikaci, a to i při větších 
délkách zesilovaných oblastí. Standardizované 
rozměry a stálost kvality, dané sériovou tovární 
výrobou, usnadňují celkový návrh. Jednodu-
chost se uplatňuje hlavně u konstrukcí pří-
stupných, s rovným povrchem, a jasného tvaru 
průřezu prvku. Uplatnění nacházejí zejména u 
ohybového zesílení.
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Uhlíkové tkaniny
Oproti tomu kompozity vytvořené z tkanin mají širokou 
variabilitu použití. Vedle použití v tahových zónách, kde 
jsou používány i lamely, se mohou uplatnit i pro zesí-
lení v místech namáhání smykem a při ovinutí průřezů 
sloupů mají velmi vysokou účinnost. Aplikaci je možné 
provádět i na nerovné, nebo složité průřezy prvků. Ved-
le statického zesílení je možné kompozity využít i pro 
zvýšení korozní odolnosti prvků. Použití tkanin je však 
náročnější na provádění a vyžaduje dobrou přípravu 
podkladu i celkového know – how, a to od vhodnosti 
použití nářadí po zajištění teploty konstrukce i jejího 
okolí při vytvrzování kompozitu.

Výhody FRP
Chemickou odolnost kompozitům propůjčuje přede-
vším epoxidová matrice. Vedle tradičního betonu je 
možné zvýšit korozní odolnost i u ocelových prvků. 
Tkaniny mohou zajistit i některé prvky, u kterých 
nehrozí kolaps, ale problémem je odpadnutí částí 
prvků jako je např. degradovaná krycí vrstva, subtilní 
nevyměnitelné prvky, nebo prvky dočasně sanované. 
Dále to mohou být konstrukce se zvýšeným rizikem 
poruch částí prvků, u kterých se předpokládá zajištění 
pomocí vyztužení, ale z nejrůznějších důvodů není 
v prvcích přítomno (např. žebírka i desky tenkostěn-
ných střešních panelů apod.). Použití tkanin může být 
i levnější variantou, protože lze optimálněji navrhnout 
zejména tloušťku, ale i šířku použitého druhu tkaniny. 
Tím dojde k lepšímu využití přenášeného napětí než u 
lamel. V mnoha případech jsou prvky z důvodu velké 
tloušťky prvky předimenzovány a dochází k lokální 
koncentraci napětí.

Návrhové metodiky
Pro návrh kompozitní výztuže je možné využít normy, 
které jsou věnovány betonu, a to technickou zprávu 
„Fib Bulletin 14“ v kombinaci s „Eurocode 2“. V anglo-
saském prostředí, resp. v prostředí USA je používána 
metodika „ACI 440.2R-08“ v aktuálním znění. Současně 
je doporučováno použití nejaktuálnějších poznatků 
v oblasti zesilování např. výstupy z grantových úkolů, 
informace prezentované na odborných konferencích, 
nebo dalších setkáních odborné veřejnosti. Metodiky 
pro ostatní materiály jsou v různých stádiích rozpra-
covanosti, ale vzhledem k omezenému použití mimo 
oblast betonu, resp. železobetonu, nejsou dotaženy. 
Je nutné postupovat dle obecných doporučení a dle 
zkušeností.
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Při návrhu je nutné zohlednit maximální poměrné 
protažení kompozitu a jeho vliv na drcení betonu, 
přídržnost kompozitu k podkladu a další parametry, 
které zohledňují další okrajové podmínky jako je mra-
zuvzdornost betonu (povrch konstrukce může být při 
použití tkaniny zcela uzavřen a pokud do něj bude 
mít přístup vlhkost, může nastat problém s působe-
ním mrazu – lze použít pásy tkanin místo celoplošné 
aplikace), teplota v okolí konstrukce, teplota v době 
vytvrzování kompozitu a mnoho dalších.

Závěrem
Pro zesilování konstrukcí je optimální použití uhlí-
kových vláken a uhlíkových kompozitů. Pro zvýšení 
korozní odolnosti je z ekonomického hlediska využí-
ván obvykle kompozit ze skleněných vláken. Kvalitu 
kompozitu je možné ovlivnit také kvalitou epoxidové 
matrice, která je slabším článkem kompozitu. Lze jí 
propůjčit větší odolnost vůči teplotě, vlhkosti i vyšší 
chemickou odolnost. Vše je otázkou technicko – eko-
nomické rozvahy. V některých případech je vhodné 
volit konvenční řešení (např. použití oceli), někdy je 
sanace, resp. zesílení dražší než nová realizace kon-
strukce. Přesto je uplatnění kompozitních materiálů 
poměrně časté a ve většině případů vhodné. V po-
sledních letech se i největší nevýhoda metody, kterou 
je cena stírá. To zvyšuje šanci na použití metody a její 
celkové rozšíření.
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Zesílení konstrukcí stropu 
železobetonového skeletu 
pomocí externě lepené 
kompozitní výztuže (FRP)
Od roku 2015 do roku 2017 probíhala rekonstrukce jednoho z objektů Českého vysokého 
učení technického. Jedná se o bývalou menzu na ulici Jugoslávských partyzánů. V současné 
době je zde umístěn Český Institut informatiky, robotiky a kybernetiky.

Vzhledem ke změně norem, potřebě změn ve vnitřním uspořádání objektu i ve změně užit-
ného zatížení a také na základě zjištěného stavu objektu, bylo nutné provést zesílení některých 
nosných prvků objektu. Vzhledem k parametrům externě lepené uhlíkové výztuže (zejména 
poměru únosnosti a vlastní hmotnosti) bylo zvoleno zesílení pomocí kombinace uhlíkových 
lamel a tkanin (BETOSAN CRC). Lokálně bylo nutné současně provést vyrovnání podkladu 
konstrukcí. Práce probíhaly i v zimním období a tak bylo nutné použít kombinaci epoxidového 
adhezního můstku (epoxidová pryskyřice BETOLIT EP 0-1 DC + křemičitý písek BETOFIL FH)  
a rychle tuhnoucích cementových malt (MONOCRETE TH rapid).
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Podstatné bylo dosáhnout kvalitního pod-
kladu pod uhlíkový kompozit tak, aby došlo 
k požadovanému přenosu zatížení. 


