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Článek je zaměřen na poruchy betonu konstrukcí pozemních komunikací, 

příčiny jejich vzniku a kroky vedoucí k  jejich předcházení, a tím zajištění 

požadované životnosti. ❚ The article presents failures in concrete on 

highways, causes of their origin and steps, leading to prevention and 

ensuring the required lifespan.

Pro stavby pozemních komunikací vydalo Ministerstvo do-

pravy soubor technických kvalitativních podmínek (TKP) 

a technických podmínek (TP), které stanovují požadavky na 

jednotlivé technologické procesy, konstrukce a výrobky; ten-

to soubor specifikací je pravidelně aktualizován. Pro betono-

vé konstrukce platí Technické kvalitativní podmínky – Kapi-

tola 18 Betonové konstrukce a mosty (TKP  18), která byla 

aktua lizována k datu 15. 1. 2016.

TKP  18 vycházejí z platných českých a evropských norem, 

které pro stavby pozemních komunikací upřesňují a v  ně-

kterých ustanoveních zpřísňují s cílem zajistit zvýšenou ži-

votnost významných betonových konstrukcí až na 100 let, 

zatímco normy stanovují požadavky na životnost konstruk-

cí 50 let. 

Životnost betonových konstrukcí pozemních komunika-

cí je velmi ovlivňována působením okolního prostředí, a to 

především mrazu, vody a chemických rozmrazovacích lá-

tek používaných pro zimní údržbu. Aby byla v  tomto agre-

sivním prostředí zajištěna požadovaná životnost, jsou be-

tonové konstrukce pozemních komunikací budovány po-

dle zpřísněných požadavků. V praxi se přesto můžeme se-

tkat s poruchami betonových konstrukcí, které vznikají ob-

vykle kombinací několika příčin, jejichž identifikace nebývá 

vždy jednoduchá. 

DŮVODY VZNIKU NĚKTERÝCH PORUCH BETONU

Jako důvody vzniku některých poruch betonu konstrukcí po-

zemních komunikací lze označit:

• nevyhovující odolnost povrchu betonu proti působení vo-

dy, mrazu a chemických rozmrazovacích látek, způsobují-

cí rozpad betonu,

• nevyhovující ošetřování betonu, způsobující vznik smršťo-

vacích trhlin, které v důsledku snižují životnost konstrukcí,

• posun desek cementobetonového krytu (CBK), způsobují-

cí „vystřelení“ desek,

• nevhodné (nebo chybějící) umístění dilatačních spár, způ-

sobující chybnou dilataci konstrukčních celků,

• nedodržení předepsané receptury pro výrobu betonu,

• špatné uložení trnů a kotev v cementobetonovém krytu,

• nevhodný tvarový index kameniva, způsobující poruchy 

povrchu některých betonových prefabrikátů,

• nedostatečnou údržbu konstrukcí.

Velkou hrozbou pro životnost betonových konstrukcí po-

zemních komunikací je i vznik rozpínavých reakcí v betonu. 

Jedním z typů rozpínavých reakcí je alkalicko-křemičitá re-

akce, která vzniká pokud je v betonu dostatečné množství 

reaktivních minerálů, dostatečně vysoká koncentrace alkálií 

v pórovém roztoku a dostatečný a dlouhodobý přísun vody 

(vlhkosti). Pro účinnou prevenci poškození konstrukce v dů-

sledku alkalicko-křemičité reakce je nutné zajistit, aby byl 

alespoň jeden z těchto faktorů eliminován. Alkalicko-křemi-

čitá reakce však nemusí být v podmínkách ČR nejvýznam-

nějším nebo jediným typem rozpínavých reakcí v  betonu, 

dalším typem je např. síranová reakce.

ZAJIŠTĚNÍ  ODOLNOSTI  BETONU PROTI  PŮSOBENÍ 

VODY A CHEMICKÝCH ROZMRAZOVACÍCH LÁTEK 

A  V   DŮSLEDKU TOHO I  DLOUHÉ Ž IVOTNOSTI 

BETONU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Obecné požadavky na trvanlivost (odolnost) povrchu betonu 

ve vztahu k vlivu prostředí, ve kterém je konstrukce uložena, 

jsou definovány a specifikovány v ČSN EN 206 (v současné 

době je platné konsolidované znění ČSN EN 206+A1). Pro 

stavby pozemních komunikací je odolnost betonu při cyklic-

kém působení mrazu, vody a chemických rozmrazovacích 

látek při zkoušce podle ČSN 73 1326 předepsána a sou-

borně definována v tabulce F.1.2 přílohy F ČSN P 73 2404 

a v tabulce 18-6 TKP 18 (tab. 1). Metoda podle ČSN P CEN/

TS 12390-9 Odolnost proti zmrazování a rozmrazování – 

Odlupování se jako smluvní na pozemních komunikacích 

v ČR nepoužívá. 

Pro beton pozemních komunikací se nepožaduje zkou-

šení odolnosti proti působení mrazu podle ČSN 73 1322. 

Předpokládá se, že pokud beton splňuje požadavky na 

odolnost povrchu betonu proti působení vody a chemic-

kých rozmrazovacích látek podle TKP 18 při zkoušce podle 

ČSN 73 1326, splňuje automaticky i kritéria pro mrazuvzdor-

nost celého průřezu konstrukce (resp. zkušebního vzor-

ku) nejméně T 150 podle ČSN 73 1322 (to znamená sníže-

ní pevnosti v tahu ohybem o maximálně 25 % po 150 cyk-

lech zmrazování a rozmrazování, vztaženo k porovnávacím 

nezmrazovaným trámcům).

Při nesplnění předepsaných parametrů se v praxi setkává-

me i s  tak masivním rozpadem betonových konstrukcí, ja-

ko je zřejmé z  obr. 1 dokumentujícího rozpad zkušebního 

vzorku (výřezu z příkopového dílce) po 100 cyklech zkouše-

ní metodou A dle ČSN 73 1326. 

Tab. 1 Tabulka 18-6 TKP 18 – Zajištění odolnosti betonu, kritéria shody 

❚ Tab. 1 Chart 18-6 TKP 18 – Ensuring resistant of the concrete, 

conformity criteria
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Přípustná odchylka

XF1
A 100

800
67

1 250
+ 20 %

a) počet výsledků mimo 

mezní hodnoty nesmí být 

větší než přejímací číslo 

podle tab. 24 ČSN EN 206,

b) u stejného druhu a třídy 

betonu lze hodnotit v rámci 

objektu všechny výsledky 

zkoušek v jednom souboru 

výsledků.

C 75 50

XF2
A 150

800
100

1 250
C 115 75

XF3
A 150

800
100

1 250
C 115 75

XF4
A 150

600
100

1 000
C 115 75
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SPRÁVNÉ OŠETŘOVÁNÍ  POVRCHU BETONU 

A JEHO VLIV  NA Ž IVOTNOST KONSTRUKCÍ 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Obecné požadavky na ošetřování povrchu betonu jsou sta-

noveny v TKP 18 Betonové konstrukce a mosty a v TP  231 

Ošetřování betonu. Pro ošetřování povrchu betonu jsou kro-

mě jiných vhodné následující způsoby ošetřování, používané 

odděleně nebo postupně:

•  ponechání konstrukce v bednění,

•  pokrytí povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou 

zabezpečeny na hranách a spojích proti odkrytí,

•  namočení povrchu a chránění tohoto vlhkého povrchu pro-

ti vysychání,

•  vlhčení povrchu vhodnou vodou a udržování povrchu vidi-

telně vlhkého,

•  nástřik vhodných ošetřovacích hmot.

Špatné nebo nedokonalé ošetřování povrchu betonu v kom-

binaci s druhem a množstvím použitého cementu se proje-

ví vznikem smršťovacích povrchových trhlin, které i když jsou 

zpočátku vlasové, způsobí snížení životnosti betonu. 

Na obr. 2 jsou viditelné smršťovací trhliny na povrchu ce-

mentobetonového krytu.

ZAJIŠTĚNÍ  SPRÁVNÉ DILATACE 

CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU 

A  ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ

V poslední době jsme se v letních měsících na dálnici několi-

krát setkali s „vystřelením“ desek z důvodu absence dilatač-

ních prostorových spár, které umožňují blokům desek určitý 

pohyb při rozpínání vlivem teploty. 

Na základě těchto zkušeností byla do ČSN 73 6123-1 

Stavba vozovek – Cementobetonové kryty – Část 1: Prová-

dění a kontrola shody zakotvena povinnost navrhování a vy-

tváření prostorových spár.

Prostorové spáry je nutné vytvářet u vozovek se zakřive-

ním s poloměrem menším než 400 m. U mostů, v tunelech 

nebo jiných stavebních objektech se vzhledem ke značným 

podélným silám v místech přechodu na odlišnou konstrukci 

vozovky zřizují minimálně dvě bezprostředně sousedící pro-

storové spáry s pružnou vložkou. 

Vzhledem k měnícímu se klimatu se při navrhování cemen-

tobetonového krytu doporučuje uvážit s ohledem na navr-

ženou podkladní vrstvu provedení příčných dilatačních spár 

i  u  souvislých úseků s  cementobetonovým krytem delším 

1 2

3 4

Obr. 1 Rozpad zkušebního vzorku (výřezu z příkopového dílce) 

po 100 cyklech zkoušení metodou A dle ČSN 73 1326 ❚ 

Fig. 1 Disintegration of the testing specimen (cut from the ditch 

element) after 100 cycles of testing by the A method acc. to the 

ČSN 73 1326

Obr. 2 Smršťovací trhliny na povrchu cementobetonového krytu ❚ 

Fig. 2 Shrinkage cracks on the surface of the cement-concrete cover

Obr. 3 Vystřelení desek cementobetonového krytu 

❚ Fig. 3 Failure of the cement-concrete cover slabs

Obr. 4 Nedostatečné oddilatování konstrukce odvodnění 

od cementobetonového krytu ❚ Fig. 4 Insufficient dilatation of the 

drainage structure from the cement-concrete cover

Obr. 5 Poruchy z důvodu špatného uložení trnů v cementobetonovém 

krytu ❚ Fig. 5 Failures because of wrongly placed mandrels in the 

cement-concrete cover

Obr. 6a,b Poruchy povrchu prefabrikovaných svodidel 

❚ Fig. 6a,b Failures of the surface of precast crash barriers
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než 500 m. Tímto opatřením se sníží nebezpečí tzv. „vystře-

lení“ desek.

Pevně vložené prvky (odvodnění, šachty apod.) se mu-

sí vždy oddělit od cementobetonového krytu prostorový-

mi spárami. 

Na obr. 3 a 4 jsou dokumentovány poruchy povrchů vli-

vem „vystřelení“ desek cementobetonového krytu a nedo-

statečným oddilatováním konstrukce odvodnění od cemen-

tobetonového krytu.

ZAJIŠTĚNÍ  SPRÁVNÉ POLOHY KLUZNÝCH TRNŮ 

A  KOTEV V   CEMENTOBETONOVÉM KRYTU

Kluzné trny jsou vkládány do příčných spár v  místě souse-

dících desek cementobetonového krytu ke zlepšení přeno-

su zatížení a zabránění rozdílného poklesu desek. Jsou vyro-

beny z hladké oceli a jsou opatřeny povlakem, umožňujícím 

určitý vodorovný dilatační pohyb desek. V případě, že kluz-

né trny nejsou správně vloženy do spár, jsou např. umístěny 

šikmo, neumožňují dilatační pohyb desek, což může způso-

bit vznik trhlin, a tedy snížení životnosti a provozuschopnos-

ti krytu (obr. 5). 

Pro zamezení vzniku trhlin jsou stanoveny požadavky na 

přesnost uložení trnů. Kluzné ocelové trny mají být uloženy 

tak, aby osa kluzného trnu byla ve výšce h/2 plus poloměr 

kluzného trnu měřeno od povrchu vozovky (kde h je tloušťka 

CBK), v  jedné rovině, rovnoběžně s povrchem CBK a s po-

délnou osou betonovaného pruhu, zpravidla ve vzájemné 

vzdálenosti 250 mm, příp. 500 mm. 

Dodržení předepsané polohy vložených trnů a kotev do 

CBK a povolená odchylka polohy je mezi odborníky velmi dis-

kutované téma. Je velmi těžké stanovit, jaká odchylka přes-

nosti uložení může být ještě povolená, aniž by snížila funk-

ci vložených prvků, nebo se dokonce projevila poruchami 

v krytu. 

Přesnost uložení je předepsána v  ČSN 73 6123-1 takto: 

„Poloha kluzných trnů, měřená po zhutnění, se nesmí odchý-

lit od polohy navržené v dokumentaci následovně:

• šikmá poloha kluzného trnu vzhledem k délce trnu 500 mm 

(rozdíl konců trnu v  horizontálním a ve vertikálním směru) 

smí být do 25 mm, přičemž však tato hodnota musí být do-

držena u minimálně 75 % kluzných trnů ve spáře a zbylých 

maximálně 25 % kluzných trnů ve spáře smí mít šikmost do 

40 mm,

• odchylka uložení vůči horní ploše desky (hloubka uložení) 

smí být do 30 mm, přičemž však tato hodnota musí být do-

držena u minimálně 75 % kluzných trnů ve spáře a u zby-

lých maximálně 25 % kluzných trnů ve spáře tato odchylka 

smí být do 50 mm,

• odchylka vůči příčné spáře (podélný posun trnu) smí být 

do 75 mm, přičemž tato hodnota musí být dodržena u mi-

nimálně 75 % kluzných trnů ve spáře a u zbylých maximál-

ně 25 % kluzných trnů ve spáře tato odchylka smí být do 

120 mm“.

PORUCHY PREFABRIKOVANÝCH SVODIDEL

Poruchy prefabrikovaných svodidel mohou být způsobe-

né vlivem nevhodného tvarového indexu hrubého kameniva 

v kombinaci s malým krytím kameniva u povrchu prefabriká-

tů, rozdílnou teplotní roztažností kameniva a betonu či kon-

zistencí a hutněním betonu.

Při výrobě betonu svodidel na obr. 6 bylo použito hru-

bé kamenivo, jehož tvarový index byl na hranici povolené 

maximální hodnoty. Při hutnění čerstvého betonu svodidel 

se výrobce snažil dosáhnout co nejlepšího vzhledu povr-

chu betonu a intenzivní vibrací snížil tloušťku malty nad zr-

ny hrubého kameniva. Hrubé kamenivo se intenzivním hut-

něním dostalo velmi blízko k ploše formy, krytí betonem by-

lo pouze kolem 1  mm. Rozdílná teplotní roztažnost beto-

nového kamene a kameniva tak byla pravděpodobně hlav-

ní příčinou „vystřelení“ této tenké betonové vrstvičky nad 

kamenivem. 

6a 6b

5
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PŘEDCHÁZENÍ  VZNIKU PORUCH BETONU VLIVEM 

ALKALICKO-KŘEMIČITÉ REAKCE V   BETONU

Jak je již v úvodu tohoto článku uvedeno, alkalicko-křemičitá 

reakce vzniká, pokud je v betonu dostatečné množství reak-

tivních minerálů, dostatečně vysoká koncentrace alkálií v pó-

rovém roztoku a dostatečný a dlouhodobý přísun vody (vlh-

kosti). Pro účinnou prevenci poškození konstrukce v důsled-

ku alkalicko-křemičité reakce je nutné zajistit, aby byl alespoň 

jeden z výše uvedených faktorů eliminován.

Abychom předešli vzniku alkalicko-křemičité reakce, musí 

být splněny požadavky TP  137 Vyloučení alkalické reakce ka-

meniva v betonu na stavbách pozemních komunikací, aktuál-

ní kapitola byla vydána v dubnu 2016. 

Z hlediska působení vlhkosti a jiných vlivů TP  137 dělí pro-

středí, v němž bude betonová konstrukce umístěna, na ka-

tegorie E1, E2, E3, a to na základě ustanovení TNI CEN/TR 

16349 Zásady pro stanovení podmínek k zabránění poruch 

v betonu v důsledku alkalicko-křemičité reakce:

•  E1 je suché prostředí ochráněné před vnější vlhkostí, jedná 

se tedy o vnitřní beton budov v suchém provozním prostře-

dí, v němž vznik alkalicko-křemičité reakce nehrozí,

•  E2 je prostředí, v němž na beton působí vnější vlhkost, jed-

ná se o vnitřní beton budov s vysokou vlhkostí; tj. prádel-

ny, rezervoáry, plavecké bazény, beton vystavený vlhkos-

ti z okolního ovzduší, neagresivní podzemní vodě, ponoře-

ný ve sladké vodě nebo trvale ponořený v mořské vodě. Je 

to prostředí se střední agresivitou z hlediska možnosti vzni-

ku alkalicko-křemičité reakce,

•  E3 je prostředí, v  němž na beton působí vnější vlhkost 

a další přitěžující faktory. Jedná se o beton vystavený roz-

mrazovacím solím, mořské vodě (máčení a vysoušení) nebo 

slanému postřiku, provlhčený beton vystavený střídavému 

účinku mrazu a rozmrazování, provlhčený beton vystave-

ný dlouhotrvajícím vyšším teplotám, cementobetonové kry-

ty vystavené nerovnoměrnému zatížení. Je to prostředí s vy-

sokou agresivitou z hlediska možnosti vzniku alkalicko-kře-

mičité reakce. 

Kamenivo se na základě výsledků zkoušek zatřiďuje podle 

TP  137 z hlediska rizika vzniku alkalicko-křemičité reakce do 

čtyř kategorií. Do kategorie s rizikovostí nízkou, střední, vyso-

kou a extrémní. Při rozhodování o použití určité lokality kame-

niva je důležité zohlednit i chování tohoto kameniva v zabu-

dovaných betonových prvcích, a to s ohledem na stáří beto-

nu a prostředí, kterému je vystaven.

Použití druhu cementu do betonu potom záleží na rizikovos-

ti použitého kameniva, podle které je třeba použít množství 

a druh cementu tak, aby byly splněny požadavky na povo-

lený obsah alkálií v betonu pro jednotlivé kategorie prostředí.

Pokud bude při návrhu složení betonu postupováno po-

dle pravidel stanovených v TP  137 a navržené složení bude 

při výrobě betonu dodržováno, nemusíme se v ČR se vzni-

kem rozsáhlejších poruch vlivem alkalicko-křemičité reakce 

vůbec setkat.

ZÁVĚR

Z uvedeného textu je patrné, jak je náročné vyvarovat se po-

ruchám betonových konstrukcí, a to nejen ve fázi výstavby, ale 

i ve fázi projektu a údržby konstrukcí.

Na závěr článku si dovolím trochu optimismu do budouc-

na. S poruchami betonových konstrukcí, které uvádím v tom-

to článku, se v budoucnu nemusíme na stavbách pozemních 

komunikací vůbec setkat, pokud budou výrobci materiálů, 

stavební firmy a investoři dodržovat všechna ustanovení plat-

ných norem a specifikací. I když jsou některé předpisy Minis-

terstva dopravy velmi rozsáhlé a z tohoto důvodu kritizované, 

máme k dispozici velmi kvalitní soubor technických specifika-

cí, které dávají předpoklad pro výstavbu kvalitních konstrukcí 

pozemních komunikací s dlouhou životností.

Ing. Marie Birnbaumová

Ředitelství silnic a dálnic ČR (do května 2016)

e-mail: marie.birnbaumova@volny.cz

PŘEDPLATNÉ NA ROK 2018
Součástí předplatného na rok 2018 je pro všechny nové zájemce speciální příloha Betonové kon-
strukce 21. století – betony s přidanou hodnotou. 

ZÁKLADNÍ PŘEDPLATNÉ Cena za roční předplatné (šest čísel) je 720 Kč bez DPH (včetně 
balného a distribuce). 

ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ Zvýhodněná cena za roční předplatné (šest čísel) pro studenty, 
stavební inženýry do 30 let a seniory nad 70 let je 270 Kč bez DPH (včetně balného a distribuce). 

PRO SLOVENSKÉ PŘEDPLA TITELE Cena za roční předplatné (šest čísel) je 28 eur bez 
DPH (včetně balného a distribuce).

ZASLÁNÍ UKÁZKOVÉHO VÝTISKU ZDARMA Na našich webových stránkách 
www.betontks.cz si můžete objednat jeden libovolný výtisk Beton TKS zdarma na ukázku. 
Přehled všech výtisků naleznete v pdf formátu v archivu, starší výtisky jsou k dispozici v plné 
verzi, novější pouze v náhledu (první stránky článků). Kontaktní e-mail: predplatne@betontks.cz.
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