
POUŽITÍ MODERNÍCH BETONŮ A OPAKOVANÉ VADY 

MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ ❚ USE OF MODERN 

CONCRETE AND REPETITIVE DEFECTS OF MONOLITHIC 

STRUCTURES

5 32 / 2 0 1 4  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B E T O N

P O R U C H Y  B E T O N O V Ý C H  K O N S T R U K C Í  ❚  F A I L E D  C O N C R E T E

Vítězslav Vacek

Článek se zabývá vývojem technologie moder-

ních betonů s vysokou mírou ztekucení a vadami, 

které se projevují ve  vazbě na  změněné vlast-

nosti takových směsí. Na  příkladech ukazuje 

vady konstrukcí a prvků spojené se zpracováním 

moderních betonů dříve zavedenými postupy, 

resp. bez ohledu na jejich skutečné vlastnosti. 

❚ The article deals with development of 

technology of modern concrete with a  high 

degree of plasticity and defects, which are 

manifested in relation to the modified properties 

of such mixtures. The examples show defects 

in structures and elements associated with 

processing of modern concrete by previously 

established practices or regardless to their real 

properties.

Technologie betonu je obor podléhající 

neustále probíhajícímu vývoji. Jeho hlav-

ními hnacími silami jsou vývoj nových 

materiálů a tlak na snižování ceny. 

Vývoj materiálů se v  poslední době 

projevuje zejména na  poli přísad pro 

ztekucení, tzn. snížení vodního souči-

nitele, dosažení lepší zpracovatelnosti, 

čerpatelnosti apod. 

SAMOZHUTNITELNÝ BETON

Zejména v uplynulé dekádě našly v té-

to oblasti široké uplatnění materiály 

na  bázi polykarboxylátů. Rozvoj jejich 

použití nakonec vyvrcholil formulací tzv. 

samozhutnitelných betonů. Souběžně 

vznikla i  standardní kritéria pro zatří-

dění tohoto typu betonů a  řada k  to-

mu potřebných zkušebních postupů. 

Problém je, myslím technicky, zvlád-

nut, ovšem širokému uplatnění těchto 

moderních betonů brání jejich poměr-

ně vysoká cena a také jistá setrvačnost 

na straně zákazníků – odběratelů beto-

nových směsí. 

Jak již plyne ze samotného označe-

ní, nejenže se při ukládce těchto směsí 

nevyžaduje, ale často je přímo zapově-

zeno jejich konvenční hutnění, zejmé-

na prostřednictvím vibrací. To je dáno 

zvýšenou citlivostí, resp. určitou nesta-

bilitou čerstvé směsi, která se při pů-

sobení úderů nebo vibrací velmi snad-

no rozmísí.

SNADNO ZPRACOVATELNÝ / 

ZHUTNITELNÝ BETON

Za  daných podmínek se mnozí výrob-

ci pustili do  vývoje podobných směsí 

s  nižší cenou, které bývají označovány 

jako snadno zpracovatelné nebo snad-

no zhutnitelné betony. Nejsou tedy již 

plně samozhutnitelné, ale určitou míru 

hutnění po ukládce potřebují. 

Tento střední typ mezi konvenčním, 

běžně hutněným betonem a moderním, 

samozhutnitelným betonem, má jisté 

a ne vždy zcela jasné nároky na inten-

zitu a způsob hutnění. Snazší doprava 

a ukládka je pro zpracovatele výhodou, 

ale ve  fázi hutnění s sebou tyto směsi 

nesou určité vyšší nároky. Nejedná se 

ani tak o  nároky zcela nové nebo dří-

ve nevídané, ale spíše potřebu citlivější-

ho a pozornějšího provádění než u dří-

ve běžně používaných betonů.

Jestliže u  starších směsí bylo nutno 

na uložený materiál k jeho zhutnění pů-

sobit dostatečně intenzívně hrubou si-

lou, u soudobých směsí je třeba s tou-

to silou naopak pracovat velmi přesně 

a opatrně, aby jejím nadměrným půso-

Obr. 1 Hrubá hnízda u paty štíhlého sloupu ❚ Fig. 1 Coarse 

gravel pocked at the heel of a slim column

Obr. 2 Odtříděná část s kavernami v horní části sloupu, v ploše 

i na hraně ❚ Fig. 2 Separated gravel part with caverns 

in the upper part of the column in the area and on the edge
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bením nedošlo k poškození prováděné 

konstrukce. K  dosažení výsledné kva-

lity konstrukce je nutno důsledněji do-

držovat dané technologické postupy, 

sledovat chování směsi v  čase, včas 

rea govat na  zjištěné změny vlastností, 

dodržovat příslušné doby technologic-

kých operací, eliminovat nežádoucí vli-

vy v kritických fázích zrání (např. otřesy, 

deformace podkladu, intenzivní vysou-

šení povrchu apod.), důsledně zajistit 

řádné ošetřování v době zrání zhotove-

ných konstrukcí atd.

Hlavními rizikovými faktory opakova-

ných vad jsou vedle porušení technolo-

gické kázně jistá menší stabilita čerst-

vé směsi (podobně jako u  samozhut-

nitelných betonů), rozdílný účinek po-

užívaných superplastifikátorů v  závis-

losti na  podmínkách prostředí a  čase 

(především v porovnání se staršími ty-

py) a v neposlední řadě je to i vzájemné 

ovlivnění s  dalšími používanými mate-

riály – přísadami, ale i  např. odbedňo-

vacími přípravky.

V důsledku neochabujícího cenového 

tlaku se mnozí výrobci snaží o zpraco-

vání tzv. druhotných surovin, např. o ná-

hradu části cementu levnějšími hydrau-

lickými materiály, jako jsou popílky. Je-

jich použití je jistě za určitých podmínek 

možné a vhodné, ale z pohledu zpraco-

vatele betonové směsi opět přináší jistá 

technologická rizika. 

Použití popílků nevhodného typu, 

množství nebo v nevhodných podmín-

kách může vést k  řadě poruch, které 

mohou následně vyžadovat i  poměr-

ně náročné opravy. Pokud jsou na kon-

strukci kladeny vzhledové požadavky 

(„pohledový beton“) je případná opra-

va prakticky vždy jen těžko řešitelnou 

újmou na vizuálním dojmu.

Celkově tedy vedle již dříve běžných 

technologických rizik vstupují do  hry 

i rizika nová, projevuje se vyšší citlivost 

moderních směsí na řadu faktorů ve fá-

zi dopravy a zpracování a vzrůstají tak 

v  tomto smyslu nároky na  odbornou 

zdatnost zpracovatelů.

Hutnost a homogenita

Základním technologickým imperati-

vem je zabránit ve fázi dopravy a uklá-

dání rozmíšení betonové směsi a  do-

sáhnout vyrovnané homogenní struk-

tury materiálu v betonované konstrukci. 

Jestliže v  minulosti jsme se potýka-

li s  nedostatečným hutněním a  v  je-

ho důsledku vznikajícími hnízdy ne-

bo kavernami, máme při použití mo-

derních betonů podobné defekty, ale 

z  opačných příčin – rozmísení vlivem 

příliš intenzivního hutnění nebo pá-

du směsi z  výšky, často i  přes vý-

ztuž, s odtříděním hrubších složek. Ty-

pické je to zejména u  svislých kon-

strukcí menší tloušťky, štíhlých slou-

3a

3b
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Obr. 3 a) Projevy oddělování vody ze směsi – 

tzv. krvácení betonu, b) detail ❚ 

Fig. 3 a) Manifestations of segregating 

water from the mixture – so called bleeding of 

concrete, b) detail

Obr. 4 Pohled na obroušený povrch sloupu 

s kavernami na hraně a v místě třmínku 

❚ Fig. 4 View of the worn grinder surface of 

the column with caverns on the edge and at 

the site of the stapes

Obr. 5 Krvácení betonu se může na povrchu 

konstrukcí vyskytovat výrazněji a) plošně, 

b) lokálně za stojkou ❚ Fig. 5 Bleeding of 

the concrete mix on the structure surface may 

occur a) across the board, b) noticeably locally 

Obr. 6 Pracovní spára stěny mezi betony od 

dvou různých výrobců, u směsi vlevo zřetelně 

menší tendence ke krvácení betonu ❚ 

Fig. 6 Construction joint between 

two concrete walls from two different 

manufacturers, the mixture on the left have 

markedly lower tendency to bleeding

Obr. 7 Zřetelný vliv různých odbedňovacích 

přípravků, použitých na levé a pravé stěně 

ze stejného betonu ukládaného do stejného 

bednění, na výsledný povrch konstrukce 

❚ Fig. 7 Distinctive influence of different 

forming oils, used for the left and the right 

side of the same concrete wall, the same 

casing, the same concrete mix

Obr. 8 Příklad kumulace defektů ve spodní 

části navazujícího záběru betonáže nad 

pracovní spárou ❚ Fig. 8 Example of 

accumulation of defects in the lower part 

of the follow-up concreting section of the 

construction joint
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pů apod. (obr.  1 a  2). Nemusí se 

vždy nutně jednat i  o  vliv netěsnosti 

bednění.

Způsoby předcházení těmto vadám 

jsou dávno známé a  poměrně jedno-

duché, ačkoli možná poněkud poza-

pomenuté. Spočívají v důsledném po-

užívání pomůcek pro řízené ukládá-

ní směsi, jako jsou rukávce násypných 

košů (bádií), roury s násypkami apod., 

které se v  průběhu betonáže povy-

tahují z  bednění prováděného prvku. 

Zabráníme tím volnému pádu směsi 

z výšky i  jejímu třídění při padání přes 

výztuž. 

Další možností je plnění bednění ze-

spodu tlakovým potrubím, což zatím 

vzhledem k určité technické náročnos-

ti není metoda betonáže úplně běžná. 

Její použití je vhodné za určitých pod-

mínek tvarového uspořádání, propor-

cí betonovaných částí a odpovídajícího 

složení betonové směsi.

Svůj podíl na  nedobrém stavu v  té-

to oblasti má patrně i návyk pracovní-

ků zhotovitele na starší typy plastifiko-

vaných betonových směsí, které mě-

ly výrazně vyšší odolnost proti roz-

míšení. Dokonce se v  této souvislos-

ti několikrát diskutovalo o  nezbytnosti 

dodržení normového požadavku vol-

ného sypání směsi z  výšky maximál-

ně 1,5 m. Starší typy směsí se nechá-

valy demonstrativně padat z  ramene 

mobilních čerpadel o výšce ústí řádo-

vě 10 m a prokazatelně se při pádu ne-

rozdělovaly. Leč, jak je vidět, charakte-

ristiky betonu se s technologickým vý-

vojem mění, a to je nutno při jejich po-

užití respektovat.

Vzhled povrchu

Trendem nedávných let se také stalo 

využití pohledového betonu a je nasna-

dě, že i zde vznikají při použití moder-

ních betonů jistá úskalí. 

Pomineme-li hrubé chyby vedoucí 

k výraznému rozmísení ukládané smě-

si, jedná se zejména o  jistou tenden-

ci oddělování vody (tzv. krvácení), je-

hož typické projevy ukazují obr. 3a a b. 

Jedná se o proužky zcela čistého ka-

meniva na jinak šedivém povrchu, kte-

ré připomínají mělké stružky vyplách-

nuté vodou. Jejich vznik nemusí být 

spojen s netěsností bednění, ale čas-

to je vázán na  použití jemných pří-

měsí, jako jsou např. popílky. Zpravi-

dla nezasahují do  hloubky materiálu, 

ale jedná se skutečně o  jev převážně 

povrchový. 

5a

6

5b

7 8



5 6 B E T O N  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 2 / 2 0 1 4

P O R U C H Y  B E T O N O V Ý C H  K O N S T R U K C Í  ❚  F A I L E D  C O N C R E T E

Na  obr. 4 je vidět, že když se tak-

to defektní povrch obrousí, je většinou 

vnitřní objem betonu přiměřeně ho-

mogenní. Jelikož v  tomto případě do-

šlo i  k  třídění padající směsi ukláda-

né čerpadlem o výztužné třmínky, jsou 

na obrázku patrné kaverny okolo jed-

noho z nich a na svislé hraně sloupu.

Míra tendence konkrétní směsi ke kr-

vácení je závislá zejména na jejím slo-

žení. V tomto ohledu se betony od jed-

notlivých výrobců mohou podstat-

ně lišit, přestože se jedná, jako v  pří-

kladu na obr. 6, o  směsi deklarované 

pod naprosto stejnou specifikací podle 

ČSN EN 206-1.

Na  kvalitu povrchu pohledové kon-

strukce provedené z  moderních be-

tonů má kromě samotného bednění 

podstatný vliv i  typ použitého odbed-

ňovacího prostředku, který je třeba vy-

bírat také s ohledem na použité přísa-

dy v betonové směsi a  navazující po-

stupy úpravy povrchů.

Tvarové odchylky

Moderní betony s vyšší mírou ztekuce-

ní vyžadují pro kvalitní zpracování do-

statečně těsné bednění. 

Tuhost bednění, jeho tvarová stabili-

ta, včetně bednicího pláště a  těsnost 

spár opět nejsou žádné nové požadav-

ky. Pouze dnes zase přiměřeně situaci 

vzrůstá jejich váha. Nejde jen o dodrže-

ní přesného tvaru provedené konstruk-

ce, ale i o homogenitu jejího materiálu.

Stará norma na  provádění betono-

vých konstrukcí požadovala, aby bed-

nění bylo vodotěsné. Postupně se 

z praxe důraz na tento požadavek vy-

trácel, a  to u starších plastifikovaných 

směsí do určité míry oprávněně. Argu-

mentovalo se často tím, že z bednění 

nesmí unikat cementová kaše, ale tro-

cha čisté vody může. Dnes se poma-

lu dostáváme zpět, protože únik vody 

může být častým zdrojem nežádou-

cích nejen vzhledových vad (obr. 8).

Široké využívání systémového bed-

nění má jistě mnohé klady ve zjedno-

dušení práce, zrychlení montáže při 

překládání větších celků apod., cena 

moderních bednění ani jejich zápůjč-

ky není ovšem malá. Na běžných stav-

bách se proto stále setkáváme s urči-

tou snahou po zjednodušení a  impro-

vizaci. Dělníci, kteří s bedněním pracu-

jí, mají většinou již velmi daleko k  te-

sařskému řemeslu, ač tak stále bývají 

označováni. Většina z  nich jsou mon-

tážníky, kteří nemají řemeslné doved-

nosti pro správnou kombinaci a dopl-

nění bednicích systémů tam, kde tře-

ba systémové řešení není dotaženo 

do  všech detailů a  oni nemají připra-

vený nějaký atypický dílec. Jen vel-

mi málo z  nich umí pracovat s  řezi-

vem nebo kulatinou a  vázacím drá-

tem tak, aby mohli překročit tvaro-

vý rámec rovinných desek, stěn nebo 

sloupů.

Důsledkem potom bývají rozevřené 

pracovní spáry a  deformace na  sty-

ku pracovních záběrů, nedostatečně 

zhutněné části tam, kde si při betoná-

ži všimnou, že bednění tlak zpracová-

vané směsi nevydrží apod. Za  mno-

hé podobné případy jsou pro ilustra-

ci na  obr. 9 drobné ukázky toho, co 

se někdy děje, když je nutno se stro-

pem dobetonovat i  malou část stě-

ny pod ním, např. ve  schodišťovém 

jádru.

Na  obr. 10 je zdánlivě jednoduchá 

konstrukce z desek zakrývajících pilo-

tovou stěnu. V celé velké ploše je ob-

tížné najít byť jediný panel, který by 

neměl vady, Najdeme tam prakticky 

všechny typy výše uvedených vad, do-

plněné množstvím trhlin, průsaků, vý-

luhů, prokreslené a  lokálně korodující 

výztuže a poškození povrchu mrazem. 

Svým dílem k tomuto stavu samozřej-

mě přispělo i  konstrukční uspořádání 

celého krytí a  způsob osazení desek 

v řadách nad sebou. 

Nedostatečné ošetřování

Požadavky na  ošetřování čerstvě pro-

vedené betonové konstrukce, zejména 

v době tuhnutí a počátku tvrdnutí, rov-

něž nejsou žádnou novinkou a  platná 

norma (ČSN EN 13670) se jimi zabý-

vá hlavně z hlediska dosažení potřeb-

né pevnosti v tlaku. 

V kontextu použití uváděných moder-

ních betonů je však třeba poznamenat, 

že směsi s  vyšším podílem jemných 

částic jsou proti starším typům betonu 

citlivější na ztrátu vody s povrchu. Mají 

totiž lepší schopnost zadržovat přebyt-

ky vody uvnitř a  rychlé vysoušení po-

vrchu např. větrem nebo sálavým tep-

lem pak může vést ke vzniku povrcho-

vého deficitu vlhkosti a  rozvoji nežá-

doucích trhlin.

ZÁVĚR

Ze shora uvedeného je patrné, že ač-

koli moderní betony přinášejí mnohé 

výhody, nesou s sebou i  změny vlast-

ností proti předchozímu stavu. 

Úlohou těch, kdo je navrhují, vyrábějí 

a zpracovávají, je postupovat v nových 

podmínkách technologicky správně, 

se zřetelem ke kvalitě výsledného díla. 

Opakující se vady, zejména u běžných 

staveb, jsou bohužel důkazem toho, 

že tomu tak přes veškerý pokrok obo-

ru stále někdy nebývá. 

Cílem by vždy mělo být dílo bezvad-

né a  tam, myslím, s  vývojem ani léty 

nic neztrácí na aktuálnosti známá vě-

ta jednoho z  našich nestorů betono-

vého stavitelství profesora Hrubana: 

„Betonová konstrukce je kvalitní pouze 

tehdy, je-li kvalitní v každém provede-

ném detailu“.

Článek vzniknul za podpory grantového projektu 

TA02010751.
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VALNÁ HROMADA 

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Dne 4. března 2014 se v Brně v hotelu Orea Santon sešla řádná valná hromada Sdružení pro sanace betonových kon-

strukcí (SSBK). Kromě tradičních jednacích bodů, v kterých byla zhodnocena činnost sdružení v minulém roce a byl schvá-

len plán práce na rok 2014, delegáti na jednání zvolili i novou správní radu pro další tříleté období.

Nová správní rada je složena z těchto společností: 

Betosan, a. s. – Milan Smeták, 

ČVUT v Praze, Kloknerův ústav – Ing. Vítězslav Vacek, CSc., 

Infram, a. s. – Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc.,

OHL ŽS, a. s – Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA,

Redrock Construction s. r. o. – Ing. Aleš Jakubík, 

SASTA CZ, a. s. – JUDr. Vladimír Špička 

VUT v Brně, Fakulta stavební – prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.

Po následném jednání správní rady v novém složení došlo k volbě prezidenta a viceprezidenta sdružení. Do funkce prezi-

denta byl zvolen pan prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., a do funkce viceprezidenta pan Ing. Aleš Jakubík.

Obr. 9a, b Vady na stěnách v důsledku 

nedostatečně staženého bednění 

❚ Fig. 9a, b Defects on the walls due 

to insufficiently tightened formwork

Obr. 10a, b, c Vady na krycích panelech 

pilotové stěny ❚ Fig. 10a, b, c Defects 

on the cover panel of the pile wall
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