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V  průběhu uplynulých padesáti let se podařilo 

nahradit nevyhovující staveništní výrobu betonu 

moderním transportbetonem. Článek stručnou 

formou připomene počátky rozvoje transport-

betonu v původním Československu. ❚ In the 

course of the past fifty years the inconvenient on 

site production of concrete has been replaced 

by ready mix concrete. This article wants to 

briefly remind the beginnings of development of 

ready mix concrete in former Czechoslovakia.

V lednu 2013 jsme si připomněli pade-

sát let od vzniku transportbetonu v Čes-

koslovensku. Stalo se tak v době, kte-

rá nebyla monolitickému betonu naklo-

něna. V  roce 1962 prohlásil ředitel vý-

znamného výzkumného ústavu: „Kon-

cem 20. století se budeme chodit dívat 

na cihly a monolitický beton do muzea. 

Budoucnost patří prefabrikaci a plastic-

kým hmotám.“

Počátkem šedesátých let 20. století 

byla v  Československu průměrná pro-

dukce betonu ve staveništních betonár-

nách 11,5 m3/den. Využití těchto beto-

náren bylo na úrovni 8 až 14 %. Většina 

staveništních betonáren používala jed-

nu frakci štěrkopísku a dávkovala pytlo-

vaný cement. Za  těchto podmínek by-

lo obtížné prosadit myšlenku rozšiřová-

ní mechanizace a zavádění automatiza-

ce ve formě moderních betonáren tak, 

jak je známe dnes.

V  lednu 1963 byla oponována vý-

zkumná zpráva IX-4-2/2-2 Komplex-

ní mechanizace a automatizace výroby 

betonové směsi. Na  oponentním jed-

nání byl po  dlouhé diskuzi odsouhla-

sen rozvoj transportbetonu. Současně 

byl dán do trvalého provozu první čes-

koslovenský automíchač AM3 vyrobe-

ný ve  Stavostroji Bělá pod Bezdězem. 

Jeho zkušební provoz proběhl v Jirko-

vě v červnu 1962 a v Košicích v listopa-

du 1962. Předpokládaný návrh na roz-

místění betonáren je uveden na obr. 1. 

Z dnešního pohledu je velmi skromný.

Postupně byly do provozu dávány ně-

které betonárny, které měly již charakter 

výrobny transportbetonu. Šlo zejména 

o betonárnu Vítkovických staveb v Ost-

ravě, betonárnu na staveništi Východo-

slovenských železáren v Košicích a be-

tonárnu CIFA v  Praze na  Rohanském 

ostrově (obr. 2).

Další průběh rozvoje transportbetonu, 

který měl převážně podnikový charak-

ter, lze najít zejména v materiálech šes-

ti konferencí o transportbetonu pořáda-

ných v šedesátých a sedmdesátých le-

tech 20. století.

Po  uplynulých padesáti letech mů-

žeme konstatovat, že na  komunika-

cích potkáváme častěji „automixy“ pře-

pravující čerstvý beton než podvalní-

ky s prefabrikáty. Pevnosti běžně vyrá-

běných betonů se zvýšily o několik tříd 

a  v  případě ultra vysokopevnostních 

betonů téměř o 200 MPa. Zároveň se 

výrazným způsobem zlepšilo pracovní 

a životní prostředí při výrobě čerstvého 

betonu. Na staveništních naopak odpa-

dá zábor ploch pro budování betoná-

ren včetně skládek kameniva a zásob-

níků cementu.

Bude jistě zajímavé sledovat možnos-

ti tohoto „muzejního“ (viz výše) materiá-

lu i v budoucnosti.
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Obr. 2 Původní betonárna na Rohanském 

Ostrově v Praze nedlouho po jejím zprovoznění 

❚ Fig. 2 Original mixing plant on Rohansky 

Ostrov in Prague early after its launch

Obr. 3 Současná podoba betonárny 

na Rohanském Ostrově v Praze 8 

❚ Fig. 3 Current look of a mixing plant on 

Rohansky Ostrov in Prague 8
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Obr. 1 Návrh na rozmístění oblastních 

betonáren v Československu z roku 1971 [1] 

❚ Fig. 1 Proposal of locating regional 

mixing plants in Czechoslovakia in 1971 [1]


