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Článek prezentuje možnosti využití kombinací 

pojiv na  bázi portlandského cementu a  aktiv-

ních příměsí či směsných cementů v kombinaci 

superplastifikačních přísad na významných stav-

bách realizovaných v České republice v nedávné 

době. V  podstatě odráží současný celosvětový 

trend alternace tradičního pojivového systému 

aktivními příměsmi většinou na bázi druhotných 

surovin, což přináší nejen ekonomické úspory 

spojené s  pozitivním dopadem na  životní pro-

středí, ale také ukazuje technologické pokroky 

a  s  tím spojené výhody. Mnoho z  těchto sta-

veb by bez využití uvedených materiálů bylo 

mnohem náročnější realizovat. ❚ This paper 

presents some possibilities of using different 

combinations of binders and different admixtures 

in constructions of prominent buildings which 

have been recently implemented in the Czech 

Republic. It basically reflects current global trend 

of alternation of the traditional binder system. This 

provides not only economic savings associated 

with a  positive impact on the environment, but 

it also shows significant technological advances 

and their major benefits. Many of the designers´ 

requirements would be far more difficult to meet 

without the use of these alternative binders.

VÝSTAVBA PROJEKTU NOVÁ 

KAROLINA OSTRAVA

Nová Karolina se nachází pouhých 

500  m od  historického středu města. 

Výstavba byla zahájena v  centru Ost-

ravy na místě bývalé koksovny (obr. 1), 

na ploše cca 32 ha 6. června 2008. Areál 

zahrnuje multifunkční centrum, rezi-

denční objekty, kancelářské prostory, 

oddechová, zábavní a  sportovní zaří-

zení, rozsáhlé parkovací a  zelené plo-

chy (obr. 2 a  3). Dvě historické budo-

vy chráněné jako památky průmyslové 

architektury jsou zachovány a mají při-

pomínat průmyslovou minulost Karoli-

ny. Ve zrekonstruované podobě budou 

poskytovat prostory pro kulturní, spole-

čenské, sportovní a vzdělávací akce pří-

stupné veřejnosti.

Celý projekt byl rozvržen do čtyř etap, 

s úplným dokončením v roce 2016. Po-

té by se tato lokalita měla stát nejroz-

sáhlejším projektem regenerace vnitř-

ního města v České republice. Jen ná-

klady na I. etapu se pohybovaly ve výši 

7 mld. Kč (byla dokončena v roce 2010). 

Celková investice je přes 15  mld. Kč.

Hlavní investor na celkovém koncepč-

ním návrhu spolupracoval s  renomo-

vanou nizozemskou architektonickou 

kanceláří Rem Koolhaas OMA z Rotter-

damu.

Stěžejní a  nejrozsáhlejší byla výstav-

ba největšího obchodního centra v ČR 

– Forum Nová Karolina. Přibližná plo-

cha obchodního centra (OC) je cca 

58 000 m2 a má dvě podzemní a čtyři 

nadzemní podlaží. V říjnu 2008 byla vý-

stavba, v důsledku celosvětové finanč-

ní krize, přerušena a znovu restartována 

na  přelomu února a  března 2010. Vý-

stavba OC byla dokončena a  zároveň 

i předána k užívání dne 21. března 2012 

a dne následujícího již přivítala první ná-

vštěvníky.

Budova OC se nachází na místě, kte-

ré bylo po desítky let využíváno různými 

provozy těžkého průmyslu a bylo ovliv-

něno důlní činností. Větší část staveb-

ní parcely prošla v  předchozích letech 

rekultivací, část ale nikoliv. Při výstavbě 

budovy bylo nutné vypořádat se s do-

znívajícími vlivy poddolování, samovol-

ným únikem metanu z podloží, různoro-

dým podložím, základovou spárou cca 

5 m pod hladinou spodní vody proudící 

ve vrstvách říčního štěrkopísku, velkým 

množstvím starých základových kon-

strukcí až do hloubky cca 6 m od teré-

nu, kontaminovanou půdou a kontami-

novanou spodní vodou.

Objekt má pravidelný půdorys o  roz-

měrech 170 × 170  m. Obě podzemní 

podlaží jsou využita zejména pro pod-

zemní parkoviště. Na části půdorysu je 

prostor hypermarketu se zásobovacím 

dvorem. V nadzemních podlažích jsou 

umístěny převážně obchodní jednotky 

a pasáže. Podzemní parking a zásobo-

vací dvůr jsou komunikačně propojeny 

dvěma vjezdovými rampami. 

Nosná konstrukce budovy byla na-

vržena s  ohledem na  architektonicko-

-dispoziční řešení, funkční náplň, eko-

nomiku celé stavby, statické požadav-

ky a výrobní technologii jako železobe-

tonový monolitický skelet s  částečně 

předpjatými průvlaky na větší rozpony.

V půdorysu je objekt rozdělen na pět 

dilatačních celků. Ve  skeletové kon-

strukci jsou dilatační spáry řešeny po-

mocí kloubů ve  stropních konstruk-

cích bez zdvojování sloupů. Zavětrování 

všech dilatačních částí je zajištěno ztu-

žujícími stěnami kolem komunikačních 

jader, které spolupůsobí s celou nosnou 

konstrukcí. Základová deska je navrže-

na a rozdělena na pět dilatačních celků. 

Založení stavby bylo navrženo na zá-

kladové desce podporované velkoprů-

měrovými pilotami. Spodní stavba je 

izolovaná povlakovou bitumenovou izo-

lací, přesto byla navržena systémem 

„bílá vana“ se změkčenými požadavky 

na šířku trhlin. V případě defektu v be-

tonu nebo porušení bitumenového pá-

su by pomocí injektážního rastru ha-

diček, které jsou vyvedeny do  sloupů, 

došlo k  clonové hydroinjektáži pouze 

jednoho dilatačního celku.

Vzhledem k výše uvedenému se tech-

nologicky nejnáročnější stala betonáž 

spodní stavby, a  to jak pilotového za-

ložení a podkladního betonu, kdy bylo 

nutné se vypořádat s velkou a proměn-

nou agresivitou spodní vody, tak i beto-

náž „bílé vany“. Celou stavbu ještě ovliv-

ňovalo výrazné kolísání hladiny spodní 

vody, které zde bývá způsobeno zejmé-

na kolísáním hladiny nedaleké řeky Ost-

ravice během silných dešťů, které přišly 

i v době rea lizace (obr. 4).

Beton na stavbu byl dodáván z několi-

ka provozoven dvou dodavatelů.

Betony použité na spodní stavbu

Celá konstrukce je založena ve  velice 

složitých základových poměrech. Dle 

HGP (hydrogeologického průzkumu) 

a  IGP (inženýrsko-geologického prů-

zkumu) je beton pilot a podkladní beton 

vystaven středně agresivnímu chemic-

kému prostředí. 

Vysoký byl zejména obsah SO4
2-, kdy 

jeho koncentrace byla cca 1 000 až 

2  500 mg/l podzemní vody. Z  tohoto 

důvodu musel být do betonu použit sí-

ranovzdorný cement CEM III B/S 32,5 N 

SVC Dětmarovice, beton použitý do pi-

lot byl navržen jako C25/30; XA2; S3; 

Dmax22. Jako podkladní beton byl po-

užit COM, C25/30; XA2; F5; Dmax16, 

což je lehce zhutnitelný beton s podob-

nými vlastnostmi jako SCC, který byl 

čerpán až na vzdálenost 250 m. 

Základová deska (obr. 5) s celkovými 

rozměry 170 × 170 m rozdělená na pět 

dilatačních celků, byla navrhnuta jako 
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bezespárá. V  každém dilatačním cel-

ku byl navržen pouze jeden smršťova-

cí pruh o šířce cca 1 m, který byl vždy 

zabetonován až před koncem výstavby, 

aby bylo maximálně zohledněno smrš-

tění betonu v  těchto plochách. Celá 

konstrukce byla navrhnuta na  celkové 

konečné smrštění betonu max. 0,6 ‰. 

Při překročení této hodnoty hrozilo vel-

ké riziko porušení pojistné hydroizolace, 

která je natavena na podkladním beto-

nu. Beton základové desky byl navržen 

se specifikací C25/30; XC3; 90d; S3; 

Dmax22 s tím, že všechny mechanické 

vlastnosti měly být dosaženy až ve stá-

ří 90 dnů od betonáže. 

Požadavky na  beton byly následující 

– vedle dosažení pevnosti v  tlaku i  ta-

hu za ohybu ve stáří 90 dnů musel za-

jistit vodonepropustnost s max. hloub-

kou průsaku 35  mm, statický modul 

pružnosti min. 31 GPa, max. celkové 

smrštění po 120 dnech 0,6 ‰. Jelikož 

se jednalo o  betonáž masivních prv-

ků v letním období, nesměla být teplo-

ta betonu při hydrataci uprostřed desky 

vyšší jak 55 °C. Beton bylo nutné čerpat 

až na vzdálenost cca 250 m.

Výzkum a  vývoj receptury probíhal 

ve  spolupráci s  VUT v  Brně, ústavem 

THD. Bylo jasné, že veškeré požadavky 

nelze splnit, pokud by beton byl navr-

hován standardním postupem. V  tom-

to komplikovaném případě se muselo 

vycházet z  možností využití kombinací 

portlandského cementu a různých typů 

příměsí za spolupůsobení účinných su-

perplastifikačních přísad. 

V konečném návrhu byla jako nejlepší 

hodnocena kombinace cementu CEM I 

42,5 R Dětmarovice, velmi jemně mle-

té strusky Dětmarovice a jemně mleté-

ho vápence Carmeuse Mokrá. Jako pl-

nivo bylo použito drobné těžené kame-

nivo frakce 0/4 mm Dětmarovice, hrubé 

těžené kamenivo frakce 4/8 mm taktéž 

z lokality Dětmarovice, hrubé těžené ka-

menivo frakce 8/16 a 11/22 mm z lokali-

ty Bohučovice. Byla použita kombinace 

superplastifikačních přísad na bázi po-

lykarboxylátů (CX Isoflex 833) a na bázi 

lignosulfonátu (Isola BV) z důvodu niž-

šího vývinu hydratačního tepla a  vod-

ní součinitel byl cca 0,45. Konzistence 

betonu byla měřena pomocí Abramso-

va kužele a pohybovala se na betonár-

ně v rozmezí 150 až 165 mm.

Konečné hodnoty sledovaných me-

chanických vlastností ve  stáří 90  d se 

pohybovaly v rozmezích 38 až 42 MPa 

u pevnosti betonu v tlaku, pevnost v ta-

hu za ohybu 4,5 až 5,4 MPa a  static-

ký modul pružnosti betonu byl 31 až 

33 GPa. Hloubka průsaku tlakovou vo-

dou se pohybovala mezi 7 až 23 mm. 

Maximální teplota betonu měřená upro-

střed desky byla 52,3 °C při denní ven-

kovní teplotě 24 °C, konečné smrště-

ní betonu (zaměřeno geodeticky) bylo 

v rozmezí 0,45 až 0,55 ‰.

Obr. 1 Areál bývalé koksovny před započetím 

výstavby ❚ Fig. 1 Site of a former coking 

plant before the start of construction 

Obr. 2 Forum Nová Karolina, počítačová 

vizualizace [1] ❚ Fig. 2 Forum Nová 

Karolina, computer visualization [1]

Obr. 3 Forum Nová Karolina, počítačová 

vizualizace leteckého pohledu [1] ❚ 

Fig. 3 Forum Nová Karolina, computer 

rendering of an aerial view [1]

Nová Karolina Ostrava

Hlavní investor Multi Development
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Generální 

dodavatel, vč. 
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dokumentace

GEMO Olomouc, spol. s r. o.

Externí 

konzultace
VUT v Brně, ČVUT v Praze
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PPP, spol. s r. o., Pardubice
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Cemex Czech Republic, s. r. o., 

provozovny Ostrava–centrum, 

Šenov, Dětmarovice, Stonava

Frischbeton, s. r. o., provozovna 

Ostrava – Mariánské Hory

Přísady

kombinace superplastifikačních 

přísad CX Isoflex 833 na bázi 

polykarboxylátů a Isola BV na bázi 

lignosulfonátu, výrobce obou 

Cemex Czech Republic, s. r. o.

Realizace

červen 2008 až březen 2012 

(přerušení výstavby říjen 2008 až 

březen 2010)
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REKONSTRUKCE 

STŘELENSKÉHO TUNELU 

Střelenský tunel se nachází na  želez-

niční trati Púchov – Hranice na Mora-

vě. Zároveň s  rekonstrukcí samotné-

ho ostění tunelu proběhla také obnova 

kolejí v úseku státní hranice se Sloven-

skem – Horní Lideč [3, 4, 5 a 6]. 

První zkušební úsek konstrukce pev-

né jízdní dráhy byl v ČR realizován v ro-

ce 2005 v železničním tunelu Krasíkov 

u České Třebové, který byl ovšem pro-

veden starším systémem Rheda 2000.

Rekonstrukce Střelenského tunelu je 

důležitou referenční stavbou nejmo-

dernější vysokorychlostní trati pomo-

cí pevné jízdní dráhy a  jde o  jedinou 

svého druhu, která byla vybudovaná 

na území ČR během roku 2013.

Stručný popis systému

Stěžejním prvkem systému je pružně 

uložený vyztužený betonový prvek pre-

fabrikované výroby o standardních roz-

měrech: délka 5,16  m, šířka 2,4 příp. 

2,1  m, a  hmotnosti 5  t (podrobně viz 

Beton TKS 6/2014, str. 35, pozn. red.).

Každá deska (obr. 7) má osm pá-

rů integrovaných kolejových podpor 

v osové vzdálenosti 0,65 m. V podél-

ném směru jsou dva otvory trapézo-

vého průřezu, které slouží k  zalití sa-

mozhutnitelným betonem SCC a fixaci 

desky do předepsané polohy. Spodní 

strana desky a  stěny otvorů jsou po-

kryty elastickou vrstvou, která spo-

lečně s pružnými podložkami pod pa-

tou kolejnice zajišťuje nezbytnou de-

formaci pod zatížením a  tlumí vznika-

jící hluk i  vibrace přenášené do  pod-

kladních vrstev.

Prefabrikovaná deska se ukládá 

na  dřevěné distanční bloky. K  přesné 

rektifikaci slouží trny, kterými se na-

staví přesná vertikální i horizontální po-

loha před zabetonováním a  následně 

proběhne postupné vyplnění SCC be-

tonem pomocí otvorů v desce (obr. 8).

Převýšení koleje je zajištěno různou 

mocností SCC, jehož tloušťka je nej-

větší pod převýšeným kolejnicovým 

pasem a  minimální pod pasem vnitř-

ním.

Výhodou uvedeného systému je prak-

ticky bezúdržbová konstrukce s  velmi 

dlouhou životností, až 80 let, a  záro-

veň zachování geometrické a  prosto-

rové polohy koleje po  celou dobu ži-

votnosti konstrukce. Při použití toho-

to systému je možnost zřízení většího 

převýšení kolejí z důvodu vyšší příčné 

stability, využití menších poloměrů ob-

louků nebo vyšších rychlostí ve stáva-

jících poloměrech. Je možná i  úspo-

ra konstrukční výšky průřezu tunelo-

vé roury u tunelů ražených technologií 

Obr. 4 Celkový pohled na staveniště ❚ 

Fig. 4 General view of the construction site 

Obr. 5 Základová deska před betonáží 

❚ Fig. 5 Base plate before casting 

Obr. 6 Konečná podoba – Forum Nová 

Karolina ❚ Fig. 6 Forum Nová Karolina – 

final appearance 

Obr. 7 Systém ÖBB-PORR, základní deska 

❚ Fig. 7 System ÖBB-PORR – base plate 

Obr. 8 Řez konstrukcí pevné jízdní dráhy ❚ 

Fig. 8 Sectional view of a solid railway 

construction
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NRTM (Nová rakouská tunelovací me-

toda). Dochází k eliminaci vibrací, a tím 

ke  klidnějšímu chodu vozidel a  vyšší-

mu komfortu pro cestující.

K  nevýhodám systému se řadí vyš-

ší pořizovací náklady než u  standard-

ní konstrukce koleje s delší dobou vý-

stavby, vysoké technologické poža-

davky a  náročná úprava železničního 

spodku na  zemním tělese. Problema-

tické je i  jeho zřizování na  stávajících 

tratích při zachování provozu po  sou-

sední koleji.

Použitý SCC beton a technologie 

jeho ukládání

Dlouhý výzkum a vývoj postupně opti-

malizoval samozhutnitelnou betonovou 

směs a také konstrukční metody k do-

sažení jednoduššího a kompletního vy-

plňování tak, aby se eliminoval vznik 

dutin a byla zajištěna maximální vazba 

mezi deskou a betonovým základem.

Projektantem dodané podklady k po-

žadavkům na  vlastnosti SCC byly dle 

ra kouské normy ÖNORM B 4710 – 1 

Prü fung Beton a  bylo nutné převést 

veškeré požadavky na českou legislati-

vu a vycházet z dostupných vstupních 

surovin.  Pokračování článku na str. 22

OCENĚNÍ fib PRO MLADÉ 

INŽENÝRY AAYE2015
Od roku 2001 uděluje v dvouletém intervalu mezinárodní be-

tonářská organizace fib ocenění AAYE (Achievement Award 

for Young Engineers) mladým inženýrům (více viz Beton 

TKS 5/2014, str. 59, pozn. red.). Cena pro rok 2015 ve výši 

2 000 Euro a certifikát o uděleném ocenění budou vítězům 

v obou kategoriích, Výzkum a Projekt a realizace stavby, pře-

dány 18. května na zvláštní slavnostní ceremonii v rámci pro-

gramu fib sympozia 2015 v dánské Kodani.

VÍTĚZOVÉ PRO ROK 2015

V polovině letošního března zveřejnila organizace fib vítěze 

soutěže pro rok 2015 vybrané odbornou mezinárodní po-

rotou. 

V  kategorii Výzkum vybrala odborná porota dva vítěze: 

Dr Joao Pedro Santose z Portugalska za  jeho PhD práci 

„Smart structural health monitoring techniques for novelty 

identification in civil engineering structures“ a Dr Yuguang 

Yanga z  Nizozemska za  výzkumnou práci „Shear behavi-

our of reinforced concrete members without shear reinfor-

cement – A new look at an old problem“. 

Vítězem kategorie Projekt a realizace stavby se stal Lu-

ca Cargnino z Itálie za svůj podíl na projektu a realizaci sil-

ničního mostu Queensferry Crossing ve Skotsku. Kare Flin-

dt Jorgensenovi z Dánska se porota rozhodla udělit zvlášt-

ní cenu za jeho účast na projektu a realizaci Bella Sky Ho-

telu v Kodani. 

zdroj: tisková zpráva fib 6. 3. 2015

ALKALICKÁ REAKCE 

KAMENIVA
Federal Highway Administration, U. S., Department of Trans-

portation připravil a vydal začátkem roku 2013 zásadní pub-

likaci o problematice AAR – ASR: Alkali-Aggregate Reacti-

vity (AAR) – Facts Book. Publikace se zevrubně věnuje 

problematice AAR a jejích podmnožin, jako např. ASR – al-

kalicko-křemičité reakci nebo ACR – alkalicko uhličité reak-

ci kameniv v betonu a jejich následkům a řadě dalších. Au-

toři ve svých textech čerpají z bohatého archívu zkušenos-

tí vedeného v  rámci FHWA. Po  historickém úvodu o  prv-

ních identifikacích těchto typů „vnitřního“ poškození betonu 

se diskuze zaměřuje zejména na chemické procesy spojené 

s  reakcemi, jejich symptomy, používané a vyvíjené zkušeb-

ní metody, prevenci, specifikaci, diagnostiku, prognózování 

a zmírnění následků na zasažených konstrukcích. 

Publikace je doplněna bohatým obrazovým materiálem 

a dlouhými seznamy literatury a referencí za každou kapito-

lou. Publikace je k dohledání na webu a ke stažení ve  for-

mátu PDF (Distribution statement: No restriction. This doku-

ment is available to the public through the National Techni-

cal Information Service). 

Thomas M. D. A., Fournier B., Folliard K. J.: Alkali-Aggregate Reactivity 

(AAR) Facts Book, FHWA-HIF-13-019, March 2013

Dostupná ve formátu PDF je i další publikace FHWA vydaná jako referenční 

manuál v lednu 2013 Alkali-Aggregate Reactivity (AAR) – workshops for 

Engineers and Practitioners.

Obr. 9 Zabudované železniční 

pražce před zalitím SCC ❚ 

Fig. 9 Built-in railway sleepers 

before casting SCC 

Obr. 10 Pohled na vjezd 

do Střelenského tunelu po uložení 

a zmonolitnění panelu od stanice 

Horní Lideč ❚ Fig. 10 View 

of the entrance to the Střelenský 

tunnel from the Horní Lideč 

station after the deposit and 

monolithing of the panel 
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Původně navržený beton byl C25/30/

B3 GK16/SCC (XC3/XD2/XF3/XA1 L / 

SB (A)). Doporučené materiály ze sta-

veb v  Rakousku byly – CEM II / A-M 

42,5 N, příměs Fluamix C, plastifikač-

ní přísada Duriment LZF, provzdušňu-

jící přísada Duriment LP 100, kameni-

vo frakce 0/1, 0/4, 4/8, 8/16 mm. Poža-

davky na  čerstvý beton byly: zpraco-

vatelnost max. 60 min od  namíchání, 

teplota čerstvého SCC ≤ 27  °C, roz-

lití po 10 min od namíchání 600 mm, 

obsah vzduchu po  10 min 3 až 5  % 

a po 60 min 3 až 5 %, účinné množ-

ství pórů 1,2  %, obsah částic pod 

0,125 mm min. 500 kg a pevnost beto-

nu v tlaku po 28 dnech na krychli min. 

39 MPa.

Dle původního technického řešení 

ukládky betonu se předpokládalo, že 

autodomíchávač bude v železniční sta-

nici Horní Lideč naložen na  železnič-

ní vagon a zavezen do tunelu, kde bu-

de probíhat ukládka přímo z něj do pa-

nelů. Bohužel nebyla dojednána tak 

dlouhá úplná výluka provozu a  jedna 

kolej musela nakonec zůstat v provo-

zu. Na poslední chvíli tedy došlo k pře-

hodnocení technologie a návrhu uklád-

ky čerpáním betonu na vzdálenost cca 

350 m. S čerpáním SCC betonu na ta-

kovou vzdálenost a dodržením veške-

rých reo logických a  jiných vlastností 

i „za čerpadlem“ bylo bohužel poměr-

ně málo zkušeností. Tato skutečnost 

se musela řešit až přímo při realiza-

ci, protože dodavatel betonu s  ní ne-

byl předem seznámen. Maximální zr-

no kameniva muselo být zredukováno 

z 16 na 8 mm, a tak byl dodáván pou-

ze dvoufrakční beton.

Na  stěžejní podbetonování prefabri-

kovaných panelů byl použit beton SCC, 

v kterém byl jako pojivo použit směs-

ný struskoportlandský cement CEM II 

B/S 32,5 R Horné Srnie. Použitý SCC 

beton byl označen dle české legislativy 

jako SCC; C25/30; XF3; Dmax 8 mm 

s  obsahem Cl- max. 0,2 g/m3 beto-

nu. Konzistence betonu byla měřena 

pomocí rozlití obráceného Abramso-

va kužele a pohybovala se na betonár-

ně v rozmezí 750 až 820 mm. Jako pl-

nivo bylo použito drobné těžené kame-

nivo frakce 0/4 mm Spytihněv a hrubé 

těžené kamenivo frakce 4/8 mm taktéž 

z lokality Spytihněv. Použitá superplas-

tifikační přísada byla na  bázi polykar-

boxylátů (Dynamon SX14) a provzduš-

ňující přísada Mapeplast PT1, vodní 

součinitel byl 0,44. 

Vzhledem k  občasné vysoké teplo-

tě okolí při betonáži (květen 2013) se 

muselo sáhnout i ke kombinaci plasti-

fikačních přísad. Přísada na bázi poly-

karboxylátů (Dynamon SX14) se kom-

binovala s  přísadou na  bázi lignosul-

fonanu (ISOLA BV), která sloužila v be-

tonu hlavně jako částečný retardér tuh-

nutí betonu, ale nebyla sama schopná 

zajistit požadovanou reologii betonu při 

nízkém vodním součiniteli.

Betonáž probíhala na  stavbě pomo-

cí stabilního čerpadla, které jako jedi-

né mohlo vjet do  tunelu. Konzistence 

SCC betonu a obsah vzduchu v něm 

byly průběžně kontrolovány investo-

rem. Konzistence se „za  čerpadlem“ 

pohybovala v intervalu 600 až 670 mm 

a obsah vzduchu byl 4 až 5 %. 

Musela být rovněž zajištěna funkč-

ní komunikace mezi stavbou a  beto-

nárnou, aby nedošlo k překročení do-

by zpracování, která byla velice přís-

ně hlídána investorem a projektantem, 

a  také naopak, aby nezůstalo čerpa-

dlo bez betonu, protože by mohlo dojít 

k jeho ucpání, což by byl zásadní pro-

blém. Pokud by se celý úsek nedobe-

tonoval, muselo by dojít k  jeho úplné-

mu vybourání. 

Kontrola úplnosti vyplnění prosto-

ru pod panely byla prováděna vi zuál-

ně. Bednění je od  panelů odsazeno 

na  vzdálenost, která umožňuje vytla-

čení vzduchových kapes, byla tedy 

možná kontrola vystoupání betonu nad 

spodní hranu panelu.

Rekonstrukce Střelenského tunelu s použitím 

Systému ÖBB-PORR

Projekt Porr AG

Dodavatel 

betonu

Cemex Czech Republic, s. r. o., 

provozovna Valašské Klobouky

Použité 

přísady

Dynamon SX14 – superplastifikační, 

na bázi polykarboxylátů, Mapeplast PT1 

– provzdušňující, obě od Mapei, a. s. 

Isola BV na bázi lignosulfonanu, 

Cemex Czech Republic, s. r. o.

ZÁVĚR

Příspěvek je zaměřen na příklady vhod-

ného využití příměsí nebo směsných 

cementů a  výhod možného kombino-

vání přísad do  betonu na  již dokon-

čených významných stavbách. Je zde 

uvedena jedna realizace, kde byly pří-

měsi dávkovány jako samostatné su-

roviny, a  druhá, kde příměs byla dáv-

kována v  namíchaném produktu jako 

směsný cement. 

Zadání vlastností betonů od  projek-

tantů a  investorů na  těchto stavbách 

bylo takové, že jejich realizace bez vy-

užití vhodných příměsí a přísad by by-

la mnohem složitější a současně eko-

nomicky náročnější, protože zde by-

ly vyžadovány kombinace protichůd-

ných požadavků na  beton. Bez vyu-

žití těchto surovin by nebylo možné 

reálně uspokojit současné požadavky, 

např. na vysokou dávku pojiva, čerpání 

na velkou vzdálenost a zároveň na po-

malý vývin hydratačního tepla, pozvol-

ný nárůst pevností a  velkou redukci 

smrštění. 

This paper has been worked out under the 

project No. LO1408 „AdMaS UP - Advanced 

Materials, Structures and Technologies“, 

supported by Ministry of Education, Youth 

and Sports under the „National Sustainability 

Programme I“.
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