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VADY A PORUCHY BETONOVÝCH PODLAH ANEB KDYŽ SE NEDAŘÍ… 

ČÁST 2. PORUCHY NÁŠLAPNÉ VRSTVY BETONOVÝCH PODLAH 

❚ DEFECTS AND FAILURES OF CONCRETE FLOORS… OR… IF 

THINGS ARE GOING WRONG… PART. 2 FAILURES OF FINAL 

LAYER OF CONCRETE FLOORS

Jarmila Novotná

Druhá část seriálu o vadách a poruchách betonových podlah je věnovaná poruchám nášlapné vrstvy, mezi které patří delaminace, sprašování povrchu, 

nízká odolnost v obrusu a také barevná nejednotnost vsypových podlah. ❚ The second part on concrete floors failures deals with delamination, 

dusting of surface, low resistance in abrasion, and also non-homogeneous colour of dry shake floors.

Poruchy nášlapné vrstvy jsou jednou 

z nejčastěji reklamovaných vad betono-

vých podlah. Jejich oprava během pro-

vozu je poměrně náročná a  nákladná. 

Nejběžnější povrchovou úpravou beto-

nových podlah je zahlazená vrstva ce-

mentového vsypu nebo potěru, kterým 

se budeme v  následujícím textu hlav-

ně věnovat. 

Tento typ povrchu přes svoje nespor-

né kvality a velice příznivý poměr kvalita/

cena není ale univerzálním řešením. Pro-

to je často prvotní příčinou poruch ná-

šlapné vrstvy nevhodně navržená povr-

chová úprava nebo špatná definice za-

dávacích podmínek ze strany uživatele 

podlahy. Mnoho průmyslových provozů 

a  stavebních konstrukcí má specifické 

požadavky na  kvalitu nášlapné vrstvy, 

které cementové vsypy a potěry nemo-

hou splnit. Jedná se především o provo-

zy, kde je podlaha často vystavena pů-

sobení různých agresivních chemických 

látek, kapalin a olejů, dále provozy poža-

dující zcela bezprašný povrch nebo anti-

statickou úpravu povrchu podlahy. 

Vady se nemusí projevit jen na povr-

chu podlahy, ale postupně poruchou 

celé betonové konstrukce. Povrch be-

tonových podlah bez dodatečného po-

vrstvení není dostatečně těsný vůči 

pronikání kapalin a právě pronikání ka-

palin dovnitř konstrukce potom umož-

ňuje rychlé odstartování degradačních 

procesů v betonu.

Proto je nutné vždy pečlivě zvážit a in-

vestora upozornit nejen na všechny kla-

dy, ale i zápory betonových podlah se 

vsypem nebo potěrovou vrstvou.

DELAMINACE NÁŠLAPNÉ 

VRSTVY BETONOVÝCH 

VSYPOVÝCH PODLAH

Delaminace nášlapné vrstvy je plošné 

oddělení povrchové vrstvy v  tloušťce 

2 až 10  mm od  podkladního betonu. 

Nejčastěji se na betonových podlahách 

setkáváme s  delaminacemi, vznikající-

mi jako důsledek nedodržení techno-

logického postupu při pokládce vsy-

pu, vlivem nevhodného složení beto nu 

a vlivem vnějších podmínek. Delamino-

vané plochy mohou mít velmi rozdílnou 

velikost, od  drobných puchýřků veli-

kosti mince až po plochy v rozsahu ně-

kolika metrů čtverečních (obr. 1).

Nejčastější příčinou delaminace je 

předčasné uzavření povrchu betonu 

vsypem. Voda a  vzduch obsažené 

v  betonu vystupují kapilárami na  po-

vrch v různém čase v závislosti na slo-

žení směsi, technologii pokládky, tep-

lotě prostředí a  podkladu. K  výskytu 

těchto delaminací nejvíce přispívá vy-

soký obsah vzduchu v  betonu, nízká 

teplota pokladní vrstvy nebo betonové 

směsi a  neodstranění veškeré výpot-

kové vody z povrchu betonu před na-

nášením vsypu nebo potěru.

Tlakem vody nebo vzduchu v kapilá-

rách dochází k oddělení čerstvé vsypo-

vé vrstvy. Nesoudržnost vsypu a pod-

kladního betonu je často patrná již 

v průběhu hlazení jako drobné puchýře.

Další příčinou delaminací je pozdní 

nanášení vsypu. Vsyp není dostatečně 

provlhčen a nedojde k mechanickému 

propojení vsypové vrstvy a  podkladní-

ho betonu během hlazení. Vznik poru-

chy ještě podporuje dodatečné vlhče-

ní povrchu betonu před vsypem, kte-

rým se vytvoří vrstva jemné cementové 

kaše bez větších zrn agregátu. K oddě-

lení pak dochází na rozhraní této vrstvy 

a zatvrdlého betonu, nikoliv na rozhraní 

vsyp – beton (obr. 2).

Poslední příčinou delaminací je nedo-

statečné nebo zcela chybějící ošetřo-

vání povrchu podlahy po skončení be-

tonáže. Vlivem rychlého vysýchání do-

chází k  nadměrnému smrštění povr-

chu a vzniku trhlin, které jsou spojeny 

s delaminací.

Obr. 1 Delaminace vsypu ❚ 

Fig. 1 Delamination of dry shake layer

Obr. 2 Delaminace v betonu pod úrovní 

vsypové vrstvy ❚ Fig. 2 Delamination 

under dry shake layer
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SPRAŠOVÁNÍ  POVRCHU A  NÍZKÁ 

ODOLNOST BETONOVÝCH 

PODLAH V   OBRUSU

Nízká odolnost povrchu betonových 

podlah v obrusu, nadměrná nasákavost 

a  sprašování jsou typickou vadou be-

tonových podlah. Podlaha má obvykle 

velmi světlou barvu, je matná a bez les-

ku, vysoce nasákavá i přes ošetření po-

vrchu sealerem. (Sealer je nátěr, obvyk-

le nanášený bezprostřeně po skončení 

betonáže, který vytváří na povrchu be-

tonu ochranný film a vyplňuje povrcho-

vé póry betonu. Zpomaluje se tak od-

pařování záměsové vody během vyzrá-

vání, snižuje nasákavost povrchu beto-

nu, zlepšuje jeho vzhled a mechanic-

ké vlastnosti.) Průvodním jevem bývá 

i  rychlé špinění povrchu a  obtížné čiš-

tění. Podlaha působí i krátce po uvede-

ní do provozu jako několik let stará, do-

chází velmi rychle k obnažování tvrdých 

zrn agregátu vsypové vrstvy.

Nejčastější příčinou je betonáž podla-

hy při nízkých nebo limitních teplotách 

prostředí okolo 5 °C a  rychlé ochlazo-

vání povrchu desky v průběhu betoná-

že. Povrch desky je vzhledem k tloušť-

ce betonu velmi rozsáhlou plochou. 

Proto jeho teplota může v  chladném 

počasí poklesnout až na 2 až 3 °C, ač-

koliv teplota prostředí je obecně pro be-

tonáž vyhovující. Při teplotě 2  °C do-

chází k  výraznému zpomalení až za-

stavení hydratačního procesu cemen-

tového pojiva. Tento proces již není 

obnoven v  původním rozsahu ani při 

dodatečném zvýšení teploty. Výsled-

kem jsou podstatně slabší pojivové vaz-

by v cementové matrici vsypu nebo po-

těru (obr. 3).

K  podobnému jevu může docházet 

také při neodstranění výpotkové vo-

dy nebo při masivním kropení povrchu 

v průběhu hlazení. Zde je příčinou vy-

soký vodní součinitel povrchové vrst-

vy, navíc dochází k zatlačení agregátu 

vsypu do hloubky a na povrchu zůstá-

vá pouze málo soudržná vrstva jem-

ných částic (obr. 4). 

Důvodem sprašování povrchu mů-

že být i  vysoká teplota, kdy dojde 

ke „zprahnutí“ povrchu a rychlému od-

paření záměsové vody.

BAREVNÁ NEJEDNOTNOST 

VSYPOVÝCH PODLAH

Pod pojmem „barevná nejednotnost“ 

rozumíme lokální rozdíly v  odstínech 

barvy povrchu betonové podlahy nebo 

rozdíly mezi jednotlivými pracovními zá-

běry (obr. 5, 6). 

Určitá míra barevné nejednotnosti 

(obr. 6) je betonovým podlahám vlastní 

a nejedná se tedy o vadu betonových 

podlah v pravém slova smyslu. Barev-

nou rovnoměrnost povrchu betonové 

podlahy  nelze srovnávat s  barevnou 

jednotností nátěrů či vrstev na  synte-

tické bázi. Beton je heterogenní mate-

riál, jehož výsledná barevnost a její lo-

kální odchylky závisí na mnoha fakto-

rech a mění se v průběhu zrání betonu. 

Barevná nejednotnost může mít roz-

sah lokálních skvrn i  velkých ploch, 

častá je forma šedavých výkvětů. 

Může být způsobena různými vlivy, 

Obr. 3 Typický vzhled podlahy pokládané 

při nízké teplotě – nesoudržná vrstva 

cementového tmele na povrchu ❚ 

Fig. 3 Concrete floor made in low 

temperature, typical surface look with fine 

cementitious parts with low cohesion on the top

Obr. 4 Vsyp s agregátem zatlačeným do 

hloubky. Na povrchu nesoudržná vrstva 

cementového mléka ❚ Fig. 4 Dry shake 

aggregate pushed under the surface, there is 

cementitious milk with low cohesion on the top

Obr. 5 Barevné rozdíly mezi pracovními 

záběry na betonové podlaze ❚ 

Fig. 5 Color differences between two working 

areas of concrete floor
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z nichž většina není přímo ovlivnitelná 

prováděcí firmou. Kvalitou prací a peč-

livostí můžeme odstranit tento jev pou-

ze částečně. Pro minimalizaci barev-

ných rozdílů betonové podlahy se do-

poručuje především:

• shodné složení betonové směsi při 

všech pracovních záběrech, shodná 

konzistence;

• rovnoměrná tloušťka betonu;

• kvalitní hlazení povrchu zkušenými 

pracovníky;

• dodržení vnějších podmínek v průbě-

hu zrání betonu;

• rovnoměrná vrstva ošetřujícího nátě-

ru na ploše.

PORUCHY ZPŮSOBENÉ 

NEDODRŽENÍM TECHNOLOGIE 

POKLÁDKY A  HLAZENÍ

Jedná se o celou řadu drobných povr-

chových vad, které nejsou ani tak me-

chanickou vadou podlah, jako spíše 

vadou estetickou.

Stopy po hladičce

Stopy po hladičce vznikají odstavením 

hladičky na  ploše v  průběhu hlazení, 

kdy povrchová teplota ocelových lopa-

tek hladičky je bezprostředně po skon-

čení práce velmi vysoká. Tyto stopy ne-

lze odstranit, proto je nutné, aby pra-

covník provádějící hlazení důsledně vy-

jížděl s  hladičkou po  skončení práce 

na odstavnou plochu (obr. 8).

Stržení povrchu podlahy 

lopatkou, přeleštění povrchu 

nebo nedohlazená místa

Tyto vady vnikají nedostatečnou erudicí 

pracovníků provádějících hlazení a na-

jdeme je nejčastěji na  okrajích plochy 

(obr. 7). Strojní hladička nemůže zajíž-

dět až k okraji plochy, proto je nutné tu-

to část podlahy dohladit ručně ocelo-

vým hladítkem. 

Stržení povrchu, hrubá struktura ne-

bo kruhové škrábance na povrchu jsou 

zase způsobeny ztvrdlými návalky be-

tonu na koncích lopatek hladiček, po-

kud se lopatky dostatečně nečistí ne-

bo nemění.

Dírky, otvory, kamínky

Drobné otvory na povrchu vsypu vznikají 

rovněž v důsledku hlazení. Jejich zvýše-

ný počet se vyskytuje v případě aplika-

ce vsypu na příliš měkký povrch, kdy se 

do vsypu zamíchají drobné frakce beto-

nového kameniva. Stejný problém na-

stává při nanášení vsypu v příliš tenké, 

nebo naopak příliš silné, nedostatečně 

provlhlé vrstvě. Během hlazení nedojde 

k zatlačení větších zrn vsypu do dosta-

tečné hloubky pod povrch a  jejich do-

konalému propojení se vsypovou vrst-

vou. Tenká vrstva cementového tmele 

na povrchu zrna je poměrně nesoudrž-

ná, rychle se poškodí a následně dojde 

k uvolnění zrna agregátu.

Příště: Poruchy nášlapné vrstvy betonových 

podlah 2
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Obr. 6 Barevná nejednost probarvené 

vsypové vrstvy, způsobená nedokonalým 

hlazením a nestejnorodou vrstvou ošetřujícího 

nátěru ❚ Fig. 6 Color unevenness caused 

by imperfect power – troweling and uneven 

layer of sealer

Obr. 7 Nedohlazený okraj betonové plochy 

❚ Fig. 7 Imperfections of power troweled 

surface edges of the floor area

Obr. 8 Otisk hladičky na ploše ❚ 

Fig. 8 Power – trowel machine mark on floor 

surface
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