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Mrazuvzdornost betonu je rozhodujícím parametrem, který ovlivňuje trvan-

livost jeho povrchových úprav včetně prováděných sanačních zásahů. 

V příspěvku jsou uvedeny příklady, kdy nevhodně zvolená povrchová úprava 

nebo neprověřená mrazuvzdornost podkladního betonu vedly k závažným 

poruchám. ❚ Freeze-thaw resistance of concrete is the crucial factor, 

which influences durability of its surface finishes, including performed 

repair works. The article provides examples where incorrectly selected 

surface finish or untested freeze-thaw resistance of substrate concrete 

lead to serious defects.

Mrazová degradace betonu i všech cementem pojených ma-

teriálů je dominantním degradačním procesem, který ve stře-

doevropských podmínkách rozhoduje o  trvanlivosti betono-

vých a železobetonových konstrukčních prvků. V posledních 

čtyřiceti letech byla mrazuvzdornosti věnována mimořádná 

pozornost, a to jak po teoretické, tak praktické stránce. Do-

kladem toho je množství odborných publikací, které se snaží 

vysvětlit princip mrazové degradace i popsat vliv nejrůznějších 

technologických opatření na zvýšení mrazuvzdornosti betonu.

Neméně četné jsou publikace zaměřené na testování mra-

zuvzdornosti, a  to nejrůznějšími metodami či metodikami. 

Přesto projektanti věnují problematice mrazuvzdornosti stá-

le nedostatečnou pozornost a ne vždy si uvědomují všechny 

souvislosti, které s mrazovou degradací betonu souvisí. Vel-

kým přínosem je definice stupně agresivního prostředí podle 

ČSN EN 206-1, která umožňuje explicitní specifikaci mrazu-

vzdornosti betonu s ohledem na vnější expoziční podmínky. 

V  minulosti byla problematika mrazuvzdornosti vnímána 

s ještě menší intenzitou. Jen v  některých projektech byla 

specifikována mrazuvzdornost počtem zmrazovacích cyk-

lů (např. T 100 podle ČSN 73 1322). V převážné části hyd-

rotechnických staveb i  dalších konstrukcí, exponovaných 

ve vnějším prostředí, však mrazuvzdornost nebyla explicitně 

zmiňována ani požadována a ve specifikacích betonu kro-

mě třídy byly častěji uváděny spíše požadavky vodotěsnosti. 

NÁZORY NA  MECHANISMUS DEGRADAČNÍCH 

PROCESŮ,  SOUVISEJÍCÍCH S  MRAZUVZDORNOSTÍ

Názory na  mrazuvzdornost betonu se přes rozsáhlé expe-

rimentální práce i  teoretické studie stále významně liší. Po-

psat jednoznačně mechanismus mrazové degradace te-

dy není prakticky možné [1 až 13]. Nejjednodušší předsta-

va, že tahová napětí, vyvolávající poškození struktury betonu, 

vznikají v důsledku přechodu vody v led a zvětšení jejího ob-

jemu o cca 9 %, je velmi nepřesná. Ve skutečnosti je póro-

vý systém betonu mimořádně komplikovaný a  je tvořen slo-

žitým systémem gelových kapilárních i  vzduchových makro-

pórů, které jsou i u vlhkého betonu či betonu v exteriéru růz-

ným způsobem nasyceny vodou. Při poklesu teploty pak tato 

voda přechází v led při různých teplotách v závislosti na fyzi-

kálně-chemických parametrech mikrostruktury. Experimen-

tální práce prokázaly, že v některých typech pórů nepřechá-

zí voda v led ani při hlubokých záporných teplotách v interva-

lu -30 až -40 °C.

Převážně se tedy soudí, že poškození je vyvoláno hydrau-

lickým tlakem vody, která je do kapilár vytlačována postup-

ně se tvořícím ledem. V okamžiku, kdy tento vnitřní hydraulic-

ký přetlak překoná tahovou pevnost cementové matrice, do-

jde k poruchám.

Nelze však pominout ani teorie, odkazující na rozdílnou tep-

lotní roztažnost kameniva, cementové matrice a ledu. Tyto fy-

zikálně-chemické procesy jsou výrazně komplikovány a zesi-

lovány přítomností rozmrazovacích prostředků, tedy přede-

vším chloridu sodného. Za  této situace se mohou uplatňo-

vat i krystalické tlaky těchto solí. Současně v přítomnosti roz-

mrazovacích látek může být zvýrazňován napěťový gradient, 

související s různou intenzitou a rychlostí promrzání povrcho-

vých vrstev. 

I  když teoretické vysvětlení mrazové degradace je relativ-

ně složité a nejednotné, pozitivní skutečností je okolnost, že 

máme k dispozici jednoduchá technologická opatření, který-

mi můžeme mrazuvzdornost betonu zajistit. Běžně se použí-

vá speciální provzdušnění betonu, tedy provzdušnění, které 

vnese do struktury cementové matrice póry malého průmě-

ru, rovnoměrně rozptýlené v této matrici. Pozitivní efekt toho-

to provzdušnění pravděpodobně souvisí s tím, že led vzniká 

primárně v kapilárních pórech, přičemž vytlačuje dosud ne-

zamrzlou vodu přilehlými kapilárami k nejbližším vzduchovým 

pórům, vneseným provzdušněním. To eliminuje nárůst výše 

naznačených hydraulických tlaků. Teoreticky nejjednoduš-

ší obranou proti mrazové degradaci je však expozice beto-

nu v suchém nebo chráněném prostředí. To je však požada-

vek ve venkovních podmínkách jen obtížně či zcela výjimeč-

ně splnitelný.

ZKOUŠENÍ  MRAZUVZDORNOSTI

Mrazuvzdornost betonu je parametrem, u kterého zcela se-

lhává vizuální empirické, resp. intuitivní hodnocení betonu. 

Na  základě vzhledu povrchu nebo struktury betonu lze ob-

vykle alespoň přibližně odhadnout kvalitu betonu např. z hle-

diska pevnosti v tlaku. Vizuálně zhodnotit mrazuvzdornost be-

tonu je však zcela vyloučené. Proto se zkoušení mrazuvzdor-

nosti dlouhodobě věnuje zvýšená pozornost. Vysoká četnost 

používaných zkušebních metod však mnohdy situaci spíše 

komplikuje. 

Historicky byla u nás mrazuvzdornost zkoušena především 

podle ČSN  73  1322 „Stanovení mrazuvzdornosti betonu“ 

1968, Z1 2003. Zkouška se provádí na betonových zkušeb-

ních hranolech o velikosti 100 x 100 x 400 mm, nasycených 

čistou vodou, zmrazovaných na teplotu -15 až -20 °C po do-

bu 4 h a  rozmrazovaných vodou při teplotě +15 až +22 °C 

po dobu 2 h. Počet zkušebních cyklů je 50, 100 a 150. Po 

každé etapě se zmrazované a  referenční (nezmrazované) 

vzorky zkouší na pevnost v tahu za ohybu a počítá se souči-

nitel mrazuvzdornosti jako poměr průměrné hodnoty pevnos-

ti v tahu za ohybu zmrazovaných a nezmrazovaných trámců. 

V případě, že je tento součinitel nižší než 0,75, je beton cha-

rakterizován jako nemrazuvzdorný. Významnou nevýhodou 

této metody je okolnost, že u řady moderních cementem po-

jených systémů vychází součinitel vyšší než 1, tzn., že v prů-

běhu zkoušky může pevnost betonu i stoupat!

Současně i modelová podobnost této zkoušky s realitou je 
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velmi problematická. Běžné konstrukční prvky jsou v našich 

podmínkách obvykle prochlazeny pouze v povrchových ob-

lastech, takže interpretovat výsledek jako snížení mechanic-

kých vlastností betonu v  celém průřezu prvků s  dopadem 

na statiku objektu je velmi nepřesné. 

Proto se dnes pro hodnocení mrazuvzdornosti používá spí-

še ČSN 73 1326 „Stanovení odolnosti povrchu cementového 

betonu proti působení vody a  chemických rozmrazovacích 

látek (1984), která podstatně lépe postihuje skutečné mrazo-

vé zatížení betonových konstrukčních prvků. Postup dle této 

normy exponuje testovaný povrch betonu v tříprocentním roz-

toku NaCl, a to při teplotách +20 až -15 °C (metoda A) a +5 

až -18 °C (metoda C). Měřeným parametrem je hmotnost od-

padu, který se odděluje od  testovaného povrchu v důsled-

ku mrazové degradace. Standardními zkušebními tělesy jsou 

krychle o hraně 150 mm nebo válce o průměru 150 mm. Pro 

hodnocení konstrukcí v  rámci diagnostických prací lze však 

použít prakticky tělesa jakéhokoliv tvaru a  rozměru. Zjištěný 

odpad se přepočítává na m2. Standardně se povrch zatěžu-

je celkem 75 cykly, přičemž po 25 cyklech je zkouška auto-

maticky přerušena tak, aby mohl být zjištěn odpad. Největ-

ší předností této metody jsou dlouhodobé zkušenosti s poža-

dovanými kritérii. Obvykle za mrazuvzdorný beton bývá pova-

žován ten, jehož plošný odpad po 75 zmrazovacích cyklech je 

menší než 1 000, případně 1 200 g/m2.

V  literatuře najdeme řadu dalších zkušebních metod, např. 

tzv. Slabtest (referenční metoda ČSN P CEN/TS 12 390-9). 

Jedná se o  komplikovanou, přístrojově náročnou zkušební 

metodu, pro kterou však nejsou k dispozici prakticky žádná 

věrohodná kvalitová kritéria. Podobné výhrady se týkají i dal-

ších zkušebních metodik, jako např. metody CF, resp. CDF. 

Pro zkoušení mrazuvzdornosti tedy není rozhodující pou-

ze samotná zkušební metodika, ale zejména existence ově-

řených kritérií pro hodnocení výsledků. Právě tato okolnost 

dlouhodobě v našich podmínkách favorizuje ČSN 73 1326, 

která se zároveň zaměřuje na fyzikálně jednoznačný a  inže-

nýrsky cenný a využitelný parametr, tedy degradaci povrcho-

vých vrstev betonového konstrukčního prvku.

VLIV  MRAZOVÉ DEGRADACE NA  FUNKČNÍ 

VLASTNOSTI  BETONOVÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ

Z  povahy mrazového zatížení betonových a  železobetono-

vých konstrukcí vyplývá, že tento degradační mechanismus až 

na výjimky neohrožuje statickou spolehlivost konstrukcí. Celo-

objemové snížení mechanických vlastností v důsledku mrazo-

vého zatížení je zcela výjimečné a s haváriemi tohoto typu se 

prakticky nesetkáváme.

Naopak typickým projevem poruch je: 

• rozpad povrchových vrstev, jehož důsledkem je závažné po-

rušení vzhledu konstrukce,

• ovlivnění průřezových parametrů konstrukčního prvku, 

• degradace krycí vrstvy betonu nad výztuží, která znehodno-

cuje bariérové vlastnosti této vrstvy, které jsou nezbytné pro 

dlouhodobou stabilizaci korozního stavu výztuže. 

Všechny tyto okolnosti mají rozhodující vliv na funkčnost ze-

jména cementobetonových silničních krytů, mostních objek-

tů, ale i jakýchkoliv dalších prvků či povrchových úprav, situo-

vaných v exteriéru. 

Jen okrajově je vnímán problém mrazuvzdornosti beto-

nu ve vztahu k sanacím železobetonové konstrukce. Přitom 

vliv mrazuvzdornosti betonového povrchu (podkladu) na  je-

ho „sanovatelnost“ je velmi významný a rozhodující. V dalším 

textu je uvedeno několik příkladů, které naznačují, že jakéko-

liv podcenění informací o mrazuvzdornosti sanované betono-

vé konstrukce či povrchové úpravy má mimořádně nepřízni-

vé důsledky pro jeho vzhled i dlouhodobou funkčnost sanač-

ního zásahu. 

MRAZUVZDORNOST POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Jednou z  povrchových úprav, které jsou stále častěji navr-

hovány do  exteriéru, je klasické teraco. Jedná se o  mate-

riál, zhotovovaný několik století. Jeho obliba u nás gradova-

la v 20. a 30. letech minulého století. Nástup „zprůmyslněné-

ho“ stavebnictví v 50. až 80. letech minulého století tuto tech-

nologii téměř eliminoval s ohledem na její pracnost a rukoděl-

nou náročnost. Naopak po roce 1990 má její užití stále stou-

pající tendenci.

 I  když se správně provedeným teracem jsou velmi dob-

ré zkušenosti v interiéru, jeho exteriérová aplikace není zcela 

samozřejmá. Jedná se o cementem pojený materiál, který je 

vystaven klimatickému působení a musí tedy splňovat stan-

dardní požadavky mrazuvzdornosti. Pokud bychom mate-

riál testovali podle výše zmíněné klasické ČSN 73 1322, tedy 

zjišťovali pevnost v tahu za ohybu po 50, 100, či 150 zmra-

zovacích cyklech, budou výsledky relativně uspokojivé. Po-

kud však použijeme pro hodnocení ČSN  73  1326, zjišťuje-

me, že zejména při expozici v tříprocentním roztoku chloridu 

sodného dochází u obvyklých receptur k totálnímu rozpadu 

(obr. 1). Pokud je vzorek exponován pouze ve vodě, je mra-

zový rozpad méně intenzivní a odpady jsou obvykle na úrov-

ni cca 10 x nižší. I když po 50 zmrazovacích cyklech i v tomto 

případě je patrná povrchová degradace, vzorek zůstává ce-

listvý a vzhledově akceptovatelný (obr. 2). Z toho vyplývá, že 

pokud použijeme běžnou teracovou směs, např. pro povr-

chovou úpravu novodobé repliky staršího mostu, musíme as-

pekty mrazuvzdornosti teraca i podkladního betonu zohled-

Obr. 1 Stav teraca po padesáti zmrazovacích cyklech v tříprocentním 

roztoku NaCl ❚ Fig. 1 State of terrazzo after fifty freeze-thaw cycles 

in three percent NaCl solution

Obr. 2 Stav teraca po padesáti zmrazovacích cyklech ve vodě ❚ 

Fig. 2 State of terrazzo after fifty freeze-thaw cycles in water
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nit jak v projektových požadavcích, tak i při vlastním prová-

dění. Současně je zřejmé, že pokud bude povrch trvale vy-

staven vodním roztokům či aerosolům s obsahem soli, bude 

nezbytné povrch např. hydrofobizovat či provádět jeho údrž-

bu, která vstup chloridových iontů do struktury v maximální 

možné míře omezí. 

V  případě nevhodně složené směsi však bude docházet 

k rozpadu i při expozici povrchových teracových vrstev v běž-

né vodě. Na obr. 3 a 4 je záběr světlé teracové vrstvy, fixované 

na novém betonovém podkladu. Prvky jsou součástí zahrad-

ní architektury a po čtyřleté venkovní expozici dochází k po-

stupnému povrchovému rozpadu teraca (obr. 5 a 6). Zasta-

vit tento proces je v dané situaci prakticky nemožné. V tomto 

konkrétním případě je nepříjemnou okolností i skutečnost, že 

podkladní beton, původně specifikovaný jako mrazuvzdorný, 

byl následně zaměněn za beton shodné třídy, avšak bez za-

ručení mrazuvzdornosti. I tato okolnost přispívá k zrychlené-

mu chátrání teracových vrstev, protože dochází k jejich dela-

minaci od podkladu. 

REPROFILACE BETONOVÝCH 

A  ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

I  v  případě sanace, která je prioritně reprezentována lokální 

či celoplošnou reprofilací, mají aspekty mrazuvzdornosti pro 

úspěšnost sanačního zásahu zcela zásadní charakter.

I když se pro reprofilační materiály v Evropských normách 

i ve všech dostupných technických podmínkách požaduje je-

jich mrazuvzdornost, není zcela běžné jejich hodnocení po-

stupem podle ČSN 73 1326, která jako jediná může postih-

nout dlouhodobé změny jejich povrchu.

Zcela se však opomíjí, a to zejména při provádění diagnos-

tických prací, identifikace mrazuvzdornosti staršího betono-

vého podkladu. Diagnostika obvykle pečlivě hodnotí pevnost 

betonu v tlaku, případně jeho tahové pevnosti (pevnost v ta-

hu povrchových vrstev). I když tyto parametry jsou vyhovují-

cí, v případě, že beton není mrazuvzdorný, bude dlouhodo-

bá stabilita adhezně kotvené reprofilace jen velmi problema-

tická. Prověření mrazuvzdornosti podkladního betonu podle 

ČSN 73 1326 je proto zásadním a nepominutelným podkla-

dem pro kompetentní návrh sanace. V případě, že podklad 

je nemrazuvzdorný, je nezbytné reprofilační vrstvy kotvit me-

chanicky, a to např. aplikací subtilní antikorozně chráněné vý-

ztužné síťky, případně dalších podobných systémů na bázi 

např. čedičových vláken. 

Na obr. 7 je demonstrován stav pečlivě sanovaných železo-

betonových konstrukcí velmi kvalitními reprofilačními materiá-

ly, avšak bez ohledu na mrazuvzdornost podkladu. Vzhledem 

k  tomu, že ve  většině exteriérových aplikací nelze zabránit 

vstupu srážkové či spodní vody do železobetonového prvku, 

vytvoří reprofilace částečnou difúzní bariéru. To vede k po-

stupnému zvyšování vlhkosti povrchových vrstev podkladních 

betonů. Tato okolnost pak výrazně zesiluje mrazovou degra-

daci. Ke ztrátě adheze pak stačí porušení velmi tenké povr-

Obr. 3 Teraco, situované v parku po čtyřech letech ❚ 

Fig. 3 Terrazzo, situated in a park, after four years

Obr. 4 Celkový pohled na parkové prvky, opatřené povrchovou 

úpravou světlým teracem ❚ Fig. 4 Overall view of park components, 

with applied surface finish by light terrazzo

Obr. 5 Podkladní beton a teracová vrstva z parku po dvaceti pěti 

zmrazovacích cyklech ve vodě ❚ Fig. 5 Substrate concrete and 

terrazzo layer from the park, after twenty-five freeze-thaw cycles in water

Obr. 6 Celoplošná reprofilace stěn  jímek záchytné vany po čtyřleté 

expozici ve venkovním prostředí ❚ Fig. 6 Area-wide re-profiling 

of walls of the arresting reservoir, after four year exposure to exterior 

environment

Obr. 7a, b Delaminace celoplošné povrchové reprofilace na stěnách 

čistírny odpadních vod ❚ Fig. 7a, b Delamination of area-wide 

re-profiling on walls of the sewage treatment plant
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chové vrstvy podkladního betonu. Následná delaminace se 

začne projevovat nejprve lokálně, postupně však obvykle ve-

de k celoplošnému selhání sanačního zásahu.

CELKOVÉ ZÁVĚRY

Mrazuvzdornost betonu je velmi podstatným fyzikálním para-

metrem, který je potřeba zohledňovat nejen při návrhu nových 

betonových a železobetonových konstrukcí, ale velmi pečlivě 

prověřovat i při sanaci konstrukcí starších. Zkušenosti ukazují, 

že zejména v oblasti hydrotechnických staveb jsou provedené 

betony většinou zcela nemrazuvzdorné a sanační zásah, reali-

zovaný bez zohlednění této situace, může následně vést k ne-

příjemným poruchám a reklamacím. Hodnocení mrazuvzdor-

nosti betonu musí tedy být při rekonstrukcích a sanacích vět-

šinou nedílnou součástí diagnostických prací.

Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

Betonconsult, s. r. o.

tel.: 602 324 116, e-mail: dohnalek@sanacebetonu.cz

www.dohnalek.org
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DECORATIVE & INNOVATIVE USE OF CONCRETE
Graham F. True

V  protikladu s  široce rozšířeným přesvědčením, 
že beton je šedivý a nudný, představuje nová kni-
ha z vydavatelství Whittles Publishing dlouhou řa-
du příkladů použití betonu v  nosných konstruk-
cích ale také jako designového materiálu, kdy je 
jeho užití skutečně inovativní (HSC, UHSC, CSCC, 
LWC ad), zajímavé a atraktivní. 

V  historickém přehledu je vybráno nejen něko-
lik ikonických staveb světově známých architektů 
(A. Perret, F. L. Wright, R. Schindler, Le Corbusier, 
B. Lubetkin, O. Arup, P. L. Nervi, O. Niemeyer ad.), 
ale čtenář je seznamován i  s  jejich méně známý-
mi díly, která si však také zaslouží jeho pozornost. 
Na površích betonových staveb jsou ukázány růz-
né techniky a postupy, které jsou užívány k dosa-
žení požadované struktury materiálu a barvy, nebo 
pro formování či změnu vzhledu povrchu betonu 
dle nových požadavků uživatele stavby.

Kniha demonstruje pozoruhodný potenciál beto-
nu ať už v popsaných technikách barvení a úprav 
betonových ploch nebo v nekonečných variacích 
kombinací architektonického návrhu s dobrým in-
ženýrským a technologickým projektem a pečlivou 
realizací stavby (A. Hernandez, L. Snozzi, M. Botta, 
E. Ushida, S. Calatrava, T. Ando, Z. Hadid ad.). 
Ve  všech představených příkladech je beton no-
sitelem architektonického a výtvarného výrazu vy-
tvořeného v kontextu působení místa stavby. 

V závěru knihy je uvedena rozsáhlá Bibliografie 
a užitečný Index.
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