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Indikátor trvalé udržitelnosti 
materiálu
Možné aspekty budoucnosti navrho-
vaní betonových konstrukcí předsta-
vené v [1] souvisí i s využitím indiká-
toru udržitelnosti materiálu kSB, kte-
rý by měl být v současné době zařa-
zen do revidované ČSN P 73 2404 [2]. 
Hodnocení betonu lze provádět po-
mocí tohoto indikátoru definované-
ho vztahem (1). Jedná se o modifika-
ci potenciálu udržitelnosti materiálu 
představeného H. Müllerem v [3]. In-
dikátor kSB byl již formulován [4] nej-
prve v jednodušším tvaru, bez veliči-
ny C, která pak byla zahrnuta do fi-
nálního vztahu (1) uvedeného též 
v [5]. Tato úprava je vhodná zejména 
pro situace, kdy je nutné brát na zře-
tel kromě udržitelnosti i cenu výrob-
ku, což lze očekávat např. v období 
hospodářského propadu vlivem ko-
ronavirové pandemie, kdy bude stěží 
přijatelné volit „zelená“ řešení, ne 
vždy ekonomicky výhodná. Indikátor 
kSB umožňuje při hodnocení variant 
přihlížet současně k ekonomickému 
i ekologickému hledisku.
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Ve vztahu (1):
• veličina R představuje vhodnou 

mechanickou charakteristiku be-
tonu, a to nejlépe pevnost v tlaku,

• životnost L musí být stanovena 
pro použití posuzovaného betonu 
v návrhovém prostředí a pro navr-
hovaný typ použití. Pomocí vhod-
ného analytického modelu (např. 
[6], [7]) se pak určí životnost L [ro-
ky]. Není-li vhodný model či ná-
stroj k dispozici, lze pro L použít 
také tzv. pseudoživotnost, tj. hod-
notu veličiny, která by vystupovala 
při analýze skutečné životnosti – 
např. difuzní součinitel při prostu-
pu chloridových iontů betonem 
apod. [9], [10],

• ekologické náklady E jsou fiktivní-
mi náklady, které by mohly být 
vynaloženy na redukci dopadů na 
životní prostředí na udržitelnou 
úroveň a zahrnují vliv těžby a zpra-
cování materiálů a s tím také sou-

visející svázané emise různého 
druhu, spotřebu energií atd. Jed-
notlivé složky lze nalézt v přísluš-
ných databázích, např. [8], a výsle-
dek je součtem dílčích položek,

• cena betonu C, tj. cena materiálu, 
je převážně závislá na regionu či 
zemi, což by mohlo při hodnocení 
a srovnávání různých typů betonů 
vést ke zkreslení. Vzhledem k to-
mu je možné vliv ceny ve vztahu 
(1) vynechat jednoduchým zave-
dením referenční hodnoty C = Cref.  
Naopak v případech, kdy je ceno-
vé hledisko z různých důvodů roz-
hodující, je možno jeho vliv zvý-
raznit vhodným váhovým koefi-
cientem, kterým se cena C upraví 
(obvykle zvýší),

• referenční hodnoty Rref , Lref , Eref  
a Cref  ve vztahu (1) jsou libovolně 
zvolené hodnoty, nejlépe však 
hodnoty příslušné jednomu beto-
nu. To zajišťuje bezrozměrnost in-
dikátoru udržitelnosti kSB. Při hod-
nocení a porovnávání variant be-
tonů je tedy nejprve nutno uvážit, 
jakým způsobem a v jakém pro-
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Celosvětová snaha o směřování k uhlíkové neutralitě vede k tzv. trvalé udržitelnosti, definované 
jako zachování životního prostředí. Beton, který je nejčastěji používaným stavebním materiá
lem, je zodpovědný za vznik 5 až 7 % z celkové produkce CO2. Pro potřeby managementu  
v betonovém stavitelství je proto výhodné používat nástroje umožňující hodnocení variant slo
žení betonu také z hlediska udržitelnosti. Jednou z možností je využití tzv. indikátoru udržitel
nosti. Tento nástroj je představen na příkladu betonů obsahujících pucolánovou příměs, která 
slouží mj. ke snížení spotřeby slínku, podílejícího se významně na produkci CO2.  
The global effort to move towards carbon neutrality leads to sustainability, defined as protec
ting the environment for future generations. Concrete, the most used construction material, is 
responsible for generation of 5 to 7 % of total CO2 production. For concrete constructions man
agement, it is advantageous to use tools enabling the evaluation of mixture variants also from 
the point of view of sustainability. One of the possibilities is the use of the socalled sustainabi
lity indicator. It is presented on the example of mixtures containing pozzolanic admixture and 
reducing the utilization of clinker which contributes significantly to CO2 production.
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středí má být beton využíván. Pro každý beton v hod-
nocené skupině se potom určí hodnoty R, L, E a C, 
dosadí se do vztahu (1) a varianta s nejvyšší 
hodnotou kSB určuje nejvýhodnější beton z pohledu 
trvalé udržitelnosti.

Hodnocení betonů s příměsí 
přírodního pucolánu 
Na ilustrativním příkladu je ukázána aplikace prezento-
vané metodologie posuzování betonu se zřetelem na 
degradační působení chloridů. Z rozsáhlé studie [9] 
provedené v USA byly vybrány a z hlediska trvalé udrži-
telnosti posouzeny betony s částečnou náhradou port-
landského cementu přírodním pucolánem vulkanické-
ho původu, tj. ultra jemnou pemzou. 

Využití pemzy zlepšuje dlouhodobou odolnost beto-
nu vůči korozi vlivem chloridů a při vhodném poměru 
nahrazení cementu dochází také ke zvýšení trvanlivosti, 
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ke zlepšení mechanických vlastností 
[9], [11], [12] a ke snížení vzniku sklení-
kových plynů. V České republice se 
pemza v betonářském průmyslu ob-
vykle nepoužívá, běžně je používána 
v zemích se surovinovým zdrojem jako 
je Itálie, Německo, Čína a Řecko [13]. 

Jednotlivé betony byly složeny 
z cementu typu TII-V a pemzy (P) – 
jedná se tedy o tzv. dvousložkový be-
ton. Cement typu TII-V je odolný proti 
střední a vysoké úrovni působení síra-
nů [15], [16]. Označení (ID) jednotli-
vých betonů v následujících tabul-
kách je podle cementových materiálů 
a jejich procentuální náhrady, např. 
85TII-V/15P značí obsah 85 % cemen-
tu typu TII-V a 15 % pemzy o velikosti 
částic 3 µm [16]. Poměr voda/cement 
byl u všech betonů roven 0,40.

Pomocí laboratorních experimentů 
byly v širší studii [9] zkoumány základ-
ní informace o difuzním koeficientu 
a pevnosti v tlaku. Hodnoty difuzních 
koeficientů byly vypočteny z naměře-
ných hodnot povrchového odporu be-
tonu pomocí postupů popsaných 
např. v [14]. Relevantní hodnoty mate-
riálových parametrů jsou uvedeny 
v tab. 2. Indikátor udržitelnosti kSB byl 
analyzován pomocí rovnice (1), 
v tomto případě pro stáří betonu 91 
dní, kdy změna pevnostních a difuz-
ních charakteristik již není tak význam-
ná jako v prvních týdnech [9], [14]. 

Tabulka 2 obsahuje pro úplnost 
i hodnoty odpovídající stáří betonu 28 
dní. Je patrné, že poměr mezi příměsí 
pucolánu a cementem není vždy v pří-
mé úměře k pevnosti. Nejvyšší pev-
nost vykazuje beton s 15 % příměsi 
pucolánu. Směsné cementy zrají pod-
statně déle, než cementy se 100 % 
slinku a proto hodnocení udržitel-
nosti vztahujeme v této studii k hod-
notám v 91 dnech. Ty ukazují, že 
všechny betony s příměsí pemzy po-
skytují lepší výsledek než beton refe-
renční. V tomto kontextu jsou důležité 
také ekologické náklady a cena beto-
nu, které jsou u všech dvousložko-
vých betonů lepší než u referenčního 
betonu a také klesají s vyšším množ-
stvím pucolánu. Je nutno pozname-
nat, že se jedná o náklady vztažené 
k oblasti původu dat, tj. USA. 

Nejdůležitějším parametrem 
v tab. 2 je výše popsaný indikátor udr-

žitelnosti kSB, který ukazuje, který ze 
zkoumaných betonů je z pohledu tr-
valé udržitelnosti a ceny nejvhodněj-
ší. Všechny dvousložkové betony mají 
indikátor kSB výrazně vyšší, než je re-
ferenční hodnota pro TII-V. Díky nej-
větší odolnosti vůči pronikání chlori-
dům je nejhodnotnější beton 75TII-
-V/25P, a to přesto, že jeho hodnota 
pevnosti je menší než u dalších dvou 
dvousložkových betonů. 

Závěrečné poznámky
V tomto textu popsaná a aplikovaná 
metodika hodnocení trvalé udržitel-
nosti betonu poskytuje sice jen pořa-
dí ve studované skupině betonů, ale 
jedná se o širší pohled se zohledně-
ním vlivu trvanlivosti, materiálových 
vlastností i ekologických a ekonomic-
kých hledisek. Výhodou tohoto postu-
pu je možnost přihlédnout k různým 
degradačním efektům či jejich kombi-
nacím, a to buďto s využitím matema-
tického modelování životnosti, nebo 
pomocí experimentálních měření na 
vzorcích betonu. Přitom se jedná 
o hodnocení materiálu, které lze vyu-
žít zejména na začátku návrhového 
procesu betonové konstrukce, kde se 
mj. volí také typ betonu. 

Metodika byla představena na sou-
boru betonů s pucolánovou příměsí. 
Data byla převzata ze studie [9] a ana-
lyzována za účelem určení nejvhodněj-
šího betonu z hlediska trvalé udr žitel-
nosti. Na předkládaných výsled cích je 
jasně vidět, že trvalá udrži tel nost beto-

nu s vhodnou příměsí jako náhradou 
za cement může být v porovnání se 
standardním betonem významně 
vyšší, a to i přes jisté rozdíly, např. v ce-
ně anebo pevnosti. Je zřejmé, že ze-
jména u vícesložkových pojiv je výběr 
vhodné kombinace a vzájemného po-
měru jednotlivých složek složitý 
a mnohdy nejednoznačný. Aplikace in-
dikátoru udržitelnosti může být v tom-
to ohledu efektivním nástrojem, který 
volbu materiálu usnadní. 
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Tab. 2 Difuzní koeficient, pevnost v tlaku, ekologické náklady, cena a indikátor kSB
Tab. 2 Diffusion coefficient, compressive strength, eco-cost, cost and indicator kSB

Mix ID
Dc  

(28denní) 
×1012 [m2/s]

Pevnost 
(28denní) 

[MPa]

Dc  
(91denní) 

×1012 [m2/s]

Pevnost 
(91denní) 

[MPa]

Ekologické 
náklady
[€/m3]

Cena  
[€/m3]

Indikátor 
kSB 91

[]

100TII-V 6,14E-12 27,1 4,05E-12 36,8 50,95 46,47 1,00

85TII-V/15P 4,90E-12 39,6 1,60E-12 54,9 45,09 44,57 4,28

80TII-V/20P 5,44E-12 34,9 1,58E-12 50,0 43,13 44,20 4,13

75TII-V/25P 3,85E-12 35,4 1,33E-12 46,0 41,17 43,33 4,74

Tab. 1 Složení betonů [kg/m3]
Tab. 1 Composition of concrete mixtures [kg/m3]

Mix ID Voda Cement TII/V Pemza Štěrk Písek

100TII-V 147 335 0 1 073 709

85TII-V/15P 147 284 50 1 038 731

80TII-V/20P 147 268 67 1 038 726

75TII-V/25P 147 251 84 1 038 721
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