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v příspěvku jsou uvedeny informace o momen-

tální struktuře výroby transportbetonu, výkon-

nosti odvětví a jeho pozici v evropském měřítku. 

Jsou zde také uvedena statistická data a další 

údaje, které dávají možnost odhadu vývoje 

v této oblasti co do kapacity a inovačních tren-

dů. ❚ This article presents data informing on 

the current structure of ready-mix concrete pro-

duction, efficiency of the branch and its position 

within Europe. We also present statistical and 

other data which enable to assess development 

in this field what concerns capacity and innova-

tion trends.

Betonové stavitelství má v  České re-
publice dlouhou a bohatou tradici. Po-
čátek výroby betonu s portlandským 
cementem nového typu se v českých 
zemích datuje do první poloviny 19. 
století. Dlouhou řadu let byla výroba 
betonu spojena právě s místem stavby 
a byla realizována na staveništních be-
tonárnách. Přestože je z ekonomické-
ho pohledu (odpisy pořizovacích nákla-
dů) taková výroba málo efektivní, využití 
se uvádí na úrovni 8 až 14 % [1], byla 
tímto způsobem postavena řada vel-
kých betonových konstrukcí (z pohledu 
objemu betonu). S použitím staveništ-
ních betonáren bylo postaveno mnoho 
významných mostů, přehrad a dalších 
rozsáhlých betonových staveb, např. 
systém hraničního opevnění první re-
publiky.

Na počátku 60. let minulého století 
však takovýto způsob výroby betonu 
přestával vyhovovat potřebám další-
ho rozvoje stavebnictví, které muselo 
plnit stále vyšší požadavky na  objem 
bytové, industriální a dopravní výstav-
by. Tato doba je považována za start 
odvětví transportbetonu v  Českoslo-

vensku a  návazně tedy i  v  České re-
publice.

Prvními betonárnami, nesoucími 
všechny znaky dnešních výroben trans-
portbetonu, byly betonárna v Ostravě-
-Vítkovicích (postavená v roce 1962 [2]) 
a  betonárna v  Praze na  Rohanském 
ostrově (postavená v roce 1967).

SOUČASNOST ODVĚTVÍ  VÝROBY 
TRANSPORTBETONU V   ČR
V současnosti působí na trhu v České 
republice 163 obchodních společností, 
které disponují 456 betonárnami [3].

Zjednodušeně je možné výrobce 
rozdělit do třech kategorií:
•  lokální výrobci – působí na lokálních 

trzích, provozují jednu až pět betoná-
ren a  oblasti působení jednotlivých 
betonáren na sebe více méně nava-
zují,

•  regionální výrobci – působí v rám-
ci většího regionu (více okresů či 
vyšší správní územní celek), provo-
zují šest až dvacet betonáren a ob-
lasti působení jednotlivých betoná-
ren určitého výrobce na  sebe ne 
vždy navazují,

•  velcí výrobci – dodávky betonů na-
bízejí prakticky na celém území ČR, 
provozují více než 21 betonáren.
Do kategorie lokálních výrobců spa-

dá 151 společností provozujících 199 
betonáren, do  kategorie regionálních 
výrobců spadá osm společností dis-
ponujících 70 betonárnami a  kategorii 
velkých výrobců reprezentují čtyři spo-
lečnosti se 187 betonárnami (obr. 1).

Celková produkce transportbetonu 
v  ČR je samozřejmě závislá na  výko-
nu stavebnictví jako celku a na kolísání 
stavební produkce v  ČR. Podíváme-li 
se na výrobu transportbetonu od vzni-
ku Svazu výrobců betonu ČR (SVB ČR) 

v roce 1996 do roku 2018, můžeme se 
zaměřit jak na tendence a objemy cel-
kové výroby, tak i  na podíl členů SVB 
ČR na této výrobě. Na grafu na obr. 2 
můžeme pozorovat prudký nárůst pro-
dukce transportbetonu po  roce 2000 
až do  jeho vrcholu v  roce 2008, kdy 
bylo vyrobeno necelých 10 milionů m3 
transportbetonu, což představuje té-
měř 1 m3 na obyvatele ČR. Tento ná-
růst byl spojen jednak s hospodářským 
vývojem a jednak i s velkým rozsahem 
realizace veřejných investic do  infra-
struktury. Po  roce 2008 nastal pokles 
související s  všeobecným hospodář-
ským útlumem. Po tomto propadu ros-
te následná produkce transportbetonu 
jen zvolna. Možnou příčinou je i  to, že 
v  souvislosti s  hospodářským propa-
dem došlo i  k  přerušení přípravy no-
vých investic, zejména v dopravní infra-
struktuře. Z grafu je rovněž patrné, že 
se podíl výrobců transportbetonu sdru-
žených v SVB ČR po roce 1996 zvyšo-
val společně s růstem členské základny 
a  následně kolísal podle vývoje počtu 
členů SVB ČR. Graf nezahrnuje celko-
vou výrobu betonu v ČR, tedy např. vý-
robu prefabrikátů.

Z počtu betonáren je možno soudit, 
že instalovaný teoretický výkon (výrobní 
kapacita) je ve srovnání s reálnou roční 
výrobou transportbetonu v ČR více než 
dvojnásobný. Celková kapacita je v ně-
kterých případech navyšována mobil-
ními betonárnami, zřizovanými účelově 
pro konkrétní stavby.

Celkově vysoký počet betonáren, 
44% podíl lokálních výrobců na počtu 
betonáren a vysoká instalovaná kapa-
cita zajišťují silné konkurenční prostředí, 
které vede k poměrně malé profitabilitě 
výrobců a ke komfortní situaci pro od-
běratele betonu. 

V  evropském kontextu se Česká 
republika objemem výroby transport-
betonu pohybuje zhruba na 12. místě 
z  celkového počtu 21 členů ERMCO 
(European Ready Mixed Concrete Or-
ganization), jehož je SVB ČR členem 
(obr. 3). Pokud jde o produkci betonu 
na  jednoho obyvatele, má ČR v  po-
sledních letech objemem své výroby 
cca 0,6 m3 / obyvatele pozici lehce nad 
průměrem EU (0,5 m3 / obyvatele).

Z  hlediska parametrů dodávaného 
čerstvého betonu se trh v  ČR v  po-
rovnání se zeměmi ERMCO vyzna-

TRaNSPORTBETON v ČESKÉ REPuBLICE ❚      
REaDY-MIx CONCRETE INDuSTRY IN THE CZECH REPuBLIC

1 Počet společností a počet 
betonáren podle kategorií výrobců 
transportbetonu v ČR  ❚  1 Number 
of ready-mix concrete companies 
and number of concrete plants 
according to the category of the 
ready-mix concrete producer in 
the Czech Republic (CR)
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čuje tradičně vysokým podílem beto-
nů s  vysokou konzistencí, tzv. zavlh-
lých betonů (19 % v ČR oproti 4,5 % 
v zemích ERMCO), a podílem betonů 
v  konzistenci S3 ve  výši 57  % v  ČR, 
tradičně objednávaných pro zhotove-
ní monolitů a  průmyslových podlah. 
V  konečném důsledku to často vede 
k nešvaru, resp. dodatečně přidávané 
vodě na stavbě. Indicií k tomuto tvrze-
ní může být i průměr produkce v rám-
ci zemí ERMCO s  vysokým podílem 
betonů v konzistenci S4 až S5 ve výši 
40,6 % (obr. 4 [5]).

Parametry ztvrdlého betonu lze 
porovnávat jen podle podílu vyrábě-
ných pevnostních tříd. Další para-

metry, např. odolnosti proti průsaku 
vody či CHRL, nejsou v  rámci statis-
tik sledovány, protože je to z důvodu 
odlišných používaných metod měření 
(s výjimkou hloubky průsaku tlakovou 
vodou) prakticky vyloučeno. Nejvíce 
se v  rámci zemí ERMCO vyrábí be-
ton v  pevnostních třídách C25/30 až 
C30/37 – více než 66 %. V ČR je oproti 
jiným zemím ERMCO tradičně vysoký 
požadavek na pevnosti C16/20 a niž-
ší (v ČR 16 % oproti ERMCO 4,3 %). 
Betony těchto pevností jsou používa-
né zejména individuálními stavebníky. 
Rozdělení výroby v  dalších segmen-
tech pevnostních tříd je v ČR poměrně 
rovnoměrné a  oproti zemím ERMCO 

vykazuje výroba v  ČR značně vyšší 
podíl pevností ≥  C35/45 (ČR 23  %, 
ERMCO 14,1 %) (obr. 5). 

PŘÍLEŽITOSTI  A   TRENDY

Situace ve stavebnictví
Výroba transportbetonu v ČR je samo-
zřejmě přímo závislá na vývoji stavební 
výroby a  na  její struktuře. Podíváme-li 
se na objem stavebních prací v  letech 
2006 až 2017 v ČR (obr. 6), můžeme 
sledovat obdobný trend jako v objemu 
výroby transportbetonu, což potvrzuje 
předchozí tezi.
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7 Index stavební produkce – mezinárodní srovnání (sezónně očištěné, průměr 
roku 2010 = 100) (zdroj: [7]) 8 Podíl objemu jednotlivých typů staveb na 
celkovém ročním objemu domácí stavební produkce (zdroj: [6]) 9 Dálniční síť ČR 
v roce 2019, stav k 1. 1. 2019 (zdroj: [9]) 10 Výhled budování dálniční sítě v ČR 
(zdroj: [9]) 11 Železniční koridory v ČR (zdroj: [10])  ❚   7 Structural production 
index – international comparison (seasonally adjusted, average of 2010 = 100) 
(source: [7]) 8 Share of the individual types of constructions on the total yearly 
volume of domestic production (source: [6]) 9 Expressway network in the CR 
in 2019, to 1.1.2019 (source: [9]) 10 Building expressway network in the CR 
prospects (source: [9]) 11 Railway corridors in the CR (source: [10])

      Tranzitní koridory
 1. tranzitní koridor  
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a  současná úroveň i  přes mírný vze-
stup od  roku 2013 nedosahuje zatím 
ani úrovně roku 1989 (zhruba 480 mi-
lionů Kč).

Na rozdíl od Německa či Rakouska, 
kde je index stavební výroby relativně 
stabilní a  výstavba se řídí potřebami 
společnosti, nikoli „finančními rozma-
ry“ trhu a politiků, tak v ČR (stejně jako 
v Polsku či na Slovensku) sleduje index 
stavební výroby hospodářský vývoj, jak 
pozitivní, tak negativní. O tom vypovídá 
graf na obr. 7.

Zajímavá je rovněž struktura staveb-
ních prací. Z grafu na obr. 8 je patrné, 
že rozhodujícím tahounem stavební 
výroby jsou stavby inženýrské, tedy 

dopravní infrastruktura, resp. veřejné 
finanční prostředky. Druhou nejvýkon-
nější oblastí je výstavba průmyslových 
objektů, financovaná ze soukromých 
prostředků rozvíjejících se firem. Mar-
ginální je vliv vodohospodářských sta-
veb, rovněž z větší části financovaných 
z  veřejných prostředků, i  přes politiky 
deklarovanou potřebu přijmout opatře-
ní k eliminaci možných povodní (poldry, 
protipovodňové hráze apod.) či připra-
vit se na nedostatek zdrojů vody (pře-
hrady a další typy vodních nádrží).

V  sektorech bytové, občanské 
a  průmyslové výstavby, stejně jako 
v  oboru vodohospodářských staveb 
nelze očekávat významné navyšová-

ní objemu stavebních prací, a  tedy 
i  změny objemu výroby transportbe-
tonu.

Dopravní infrastruktura
Velkou a stále plně nevyužitou příleži-
tostí pro stavebnictví a  potažmo vý-
robu transportbetonu je rozvoj a mo-
dernizace dopravní infrastruktury, tedy 
především výstavba a  údržba dálnic 
a železnic.

Na  začátku letošního roku bylo 
na  území ČR v  provozu celkem 
1  244  km dálnic. K  tomu je třeba 
uvést, že v roce 2016 bylo rozhodnu-
to o  tom, že rychlostní silnice budou 
nově považovány za  dálnice. K  do-
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savadním 776  km dálnic tedy bylo 
připočteno 459,4 km rychlostních ko-
munikací [8].

Dálniční síť (obr. 9) má být i nadále 
rozšiřována a  prioritou se stává na-
pojení sítě na  okolní státy, se kterými 
dosud dálniční spojení neexistuje (Pol-
sko, Rakousko) nebo je třeba jej rozšířit 
(Slovensko). Nejbližší výhled je uveden 
na obr. 10. 

Proces modernizace železničních 
dopravních cest probíhá již delší dobu. 
V  současnosti nejpopulárnější otevře-
nou stavbou jsou tunely Ejpovice (délka 
jednoho tubusu je 4 150  m), budova-
né sice technologií prefabrikovaného 
ostění, avšak použití transportbetonu 
na tuto stavbu bylo potřebné a v celko-
vém objemu nezanedbatelné. Moderni-
zace počítá se zvýšením průchodnosti 
všech čtyř hlavních koridorů (obr.  11) 
na cílových 160 km/h a  jejich navázá-
ním na sousední státy EU. Transportbe-
ton zde bude určitě potřeba při budo-
vání mostů a  tunelů a při modernizaci 
stanic a zastávek.

Energetické stavby
Již delší dobu probíhá v ČR i moderni-
zace elektráren. V nedávné době byly 
dokončeny stavby v elektrárnách Led-
vice a Dětmarovice. Ve střednědobém 
výhledu je stále konkrétněji skloňována 
dostavba, resp. výstavba nových bloků 
jaderných elektráren Temelín a Dukova-
ny. Z pohledu objemu výroby betonu to 
nemusí znamenat výrazné roční navý-
šení, pro betonářské odvětví však bude 
určitě důležitá skutečnost, že pro ta-
kový typ staveb bude třeba betonů se 
špičkovými technickými parametry. Na-
víc je zjevné, že pro takovouto výstav-
bu bude třeba vybudovat dostatečnou 
kapacitu v místě stavby.

Inovace
Aby si beton jako základní stavební ma-
teriál, od  kterého je vyžadována pev-
nost a  trvanlivost, udržel svoji pozici, 
musí projektantům, stavebním firmám 
a uživatelům nabízet i další výhody.

I když to možná není na první pohled 
patrné, v oboru betonu probíhá nepře-
tržitý proces inovací.

Počátkem 90. let minulého století se 
objevily nové typy plastifikačních přísad, 
jejich používání následně umožnilo vý-
robu samozhutnitelných betonů (SCC). 
První realizací konstrukce z tohoto ma-
teriálu v ČR byl v  roce 2000 železniční 
most Zlíchov. Od  té doby se SCC stal 
neodmyslitelnou součástí „betonařiny”, 
a  to jak v  oboru transportbetonu, tak 
i  v  prefabrikaci. Samozhutnitelné beto-
ny přispěly k  rozšíření nabídky dalších 
dobře zpracovatelných betonů, tzv. leh-
ce zpracovatelných betonů. Následoval 
vývoj vysoce pevnostních, resp. vysoce 
odolných betonů kombinujících vysokou 
hutnost betonu a vlákna. Bylo dosaženo 
pevností v  některých případech i  přes 
200 MPa. Že se nejednalo o „vývoj pro 
vývoj“ svědčí již konkrétní realizace – 
nejznámější je bezesporu lávka pro pěší 
a cyklisty v Čelákovicích (rozpon 156 m), 
která se již dočkala několika význam-
ných ocenění na mezinárodním poli.

Dalšími inovačními trendy jsou tzv. 
„betony na  míru”, určené svým slože-
ním a garantovanými vlastnostmi (zpra-
covatelnost, odolnost, omezené smrš-
tění, mezerovitost apod.) pro budování 
konkrétních konstrukcí, např. bílých 
van, komunikací, parkovacích ploch 
a konstrukcí z pohledového či barevné-
ho architektonického betonu.

SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR
Některé společnosti, působící na trhu 
s transportbetonem v ČR, se sdružu-

jí ve Svazu výrobců betonu ČR. SVB 
ČR má formu zájmového sdružení 
právnických osob, byl založen v roce 
1996 a  ve  stejném roce se stal čle-
nem ERMCO. Počet členů a  jejich 
podíl na  trhu v  ČR se v  průběhu let 
měnil, v současnosti je členem svazu 
sedm společností vyrábějících beton 
ve 193 betonárnách. Po celou dobu 
členové  SVB  ČR aktivně pracují na   
technické podpoře, propagaci beto-
nu a  technické normalizaci a  spolu-
pracují s  vysokoškolskými pracovi-
šti na  programech výzkumu, vývoje 
a výuky.

SVB ČR vydal řadu publikací a  in-
fomačních materiálů – Za  betonem 
do  Evropy, Betonárny a  životní pro-
středí, Speciální betony, Průvodce 
betonářskou normou, Návod na  pou-
žití betonu apod. V  roce 2009 se stal 
Centrem technické normalizace (CNT) 
a aktuálně tak s Českou agenturou pro 
standardizaci spolupracuje při tvorbě 
a  připomínkování technických norem, 
na  překladech norem CEN a  na  pro-
gramech tvorby českých výrobkových, 
návrhových a zkušebních norem, např. 
ČSN EN 206-1 Z3 a  Z4, ČSN EN 
206+A1, ČSN P 73 2400 atd. V rámci 
podpory informovanosti široké technic-
ké veřejnosti spustil SVB ČR oblíbený 
betonářský web www.ebeton.cz, kam 
umístil i  čtyřjazyčný Štěrbův betonář-
ský slovník (www.condict.eu) obsahující 
na 10 000 odborných výrazů z oblasti 
betonového stavitelství (rozhovor s au-
torem slovníku Ing. Alainem Štěrbou je 
na str. 61, pozn. red.). 

Od  roku 2001 je SVB ČR rovněž 
podílníkem ve specializovaném odbor-
ném časopise Beton TKS a aktivně se 
účastní na  tvorbě jeho obsahu. Číslo 
2/2019, které právě držíte v rukou, je již 
110. číslem časopisu v řadě.

ZÁVĚR
Transportbeton, tedy jeho výroba, do-
prava a  čerpání, jako obor činnosti 
v rámci stavebnictví má za sebou více 
než 55letou historii. Během ní prošel 
a  v  současnosti kontinuálně prochází 
vývojem a inovacemi. To svědčí o jeho 
potenciálu a o tom, že je pevnou sou-
částí procesu výstavby, tak jako je be-
ton pevnou oporou všech stavebních 
konstrukcí.

Ing. Vladimír Veselý

Svaz výrobců betonu ČR

vladimir.vesely@svb.cz
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