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ABSTRAKT 
Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části je pozornost zaměřena 

na problematiku průmyslových podlah, jejich provádění a úpravy. Zvláštní pozornost je 

věnována minerálním vsypům, betonu pro použití do těchto konstrukcí a ocelovým vláknům. 

V dalších kapitolách jsou pak rozvedeny specifické normované zkoušky drátkobetonů a 

vybrané poruchy betonových podlah.  

Druhá část práce je praktická. Teoretické znalosti jsou zde aplikovány na skutečnou 

konstrukci. Jsou zde popsány metodiky průzkumu a diagnostické práce. Součástí je také 

zpracování a vyhodnocení získaných dat s komentářem. V závěru práce jsou shrnuty výsledky 

a jsou zde uvedeny vybrané poznatky týkající se řešené problematiky. 

  

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Čerstvý beton, smršťování betonu, ocelová vlákna, betonová průmyslová podlaha, minerální 

vsyp, šířka rozevření trhliny naměřená na povrchu zkušebního tělesa, drátkobeton, pevnost v 

tlaku  

  
  
  

ABSTRACT 
This final thesis is divided into two parts. The first, theoretic part is focused on issue about 

industrial concrete floors, their production and adjustment. Special attention is paid to the 

mineral shakes, steel fibres and concrete, which is used to these constructions. There are more 

information about specific standardized tests of steel fibre concrete and some damages of 

concrete floors in other chapters.  

Second part of the diploma thesis is practical. Theoretical knowledge are applied to the actual 

construction. Survey methodology and diagnostic work are also desribed. Data processing and 

evaluation with the commentary is also attached to this part. The conclusion summarizes the 

results and selected findings relating to the issue are also included there. 

  

KEYWORDS  
Fresh concrete, shrinkage of concrete, steel fibres, industrial concrete floor, mineral shake, 

crack mouth opening displacement (CMOD), steel fibre reinforced concrete, compressive 

strength 



3 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP 

Bc. Václav Kuře Diagnostika průmyslové podlahy z drátkobetonu. Brno, 2014. 66s., 11 s. příl. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního 

zkušebnictví. Vedoucí práce doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. 

  



4 

 

 

PROHLÁŠENÍ: 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité 

informační zdroje. 

V Brně dne 12.1.2015  

 ……………………………………………………… 

 podpis autora 

 Bc. Václav Kuře  

  



5 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu mé diplomové práce doc. Ing. Pavlu 

Schmidovi, Ph.D., za věnovaný čas a trpělivost při vedení mé diplomové práce. Poděkování 

patří také mým rodičům, kteří mi poskytují zázemí a podporu při studiu. Děkuji všem výše 

zmíněným i všem ostatním, jejichž náměty, činy a rady mi byli inspirací ve studiu. 



6 

 

1 OBSAH 

1 Obsah ..................................................................................................................... 6 

2 Úvod ....................................................................................................................... 9 

3 Cíl práce ............................................................................................................... 10 

4 Teoretická část ..................................................................................................... 11 

4.1 Termíny a definice ........................................................................................ 11 

4.2 Podlahy v bytové a občanské výstavbě ........................................................ 13 

4.3 Průmyslové podlahy ..................................................................................... 13 

4.3.1 Provádění .................................................................................................. 14 

4.3.2 Povrchové úpravy ..................................................................................... 14 

4.3.2.1 Jednovrstvé povrchové úpravy ......................................................... 15 

4.3.2.2 Vícevrstvé povrchové úpravy ........................................................... 16 

4.4 Minerální vsypy ............................................................................................ 16 

4.4.1 Požadavky normy a oprava vad ................................................................ 16 

4.4.2 Technologické podmínky pro aplikaci vsypů a potěrů ............................. 17 

4.4.2.1 Konzistence betonu ........................................................................... 17 

4.4.2.2 Přísady a příměsi ............................................................................... 17 

4.4.3 Doporučení při provádění betonových podlah s povrchovou úpravou ..... 18 

4.5 Beton pro průmyslové podlahy ..................................................................... 18 

4.5.1 Klasifikace betonu .................................................................................... 19 

4.5.1.1 Klasifikace dle stupně vlivu prostředí ............................................... 19 

4.5.1.2 Klasifikace dle stupně konzistence ................................................... 21 

4.5.1.3 Klasifikace dle třídy pevnosti v tlaku ............................................... 22 

4.5.1.4 Klasifikace dle třídy objemové hmotnosti ........................................ 23 

4.5.2 Vláknobeton .............................................................................................. 23 

4.5.2.1 Vlákna pro vláknobeton .................................................................... 24 

4.5.2.2 Ocelová vlákna .................................................................................. 24 

4.5.2.3 Syntetická vlákna .............................................................................. 24 

4.5.3 Pracovní diagram drátkobetonu ................................................................ 24 

4.5.4 Smršťování a dotvarování ......................................................................... 26 

4.5.5 Specifikace vláknobetonu ......................................................................... 26 

4.5.5.1 Označení čerstvého betonu dle Směrnice [5] .................................... 27 

4.5.5.2 Označení čerstvého vláknobetonu podle PN ČMB 01-2008 ............ 27 



7 

 

4.5.5.3 Označení vláknobetonu z vyhodnocení destruktivních zkoušek ...... 30 

4.6 Ocelová vlákna ............................................................................................. 32 

4.6.1 Požadavky ................................................................................................. 32 

4.6.1.1 Skupina ............................................................................................. 32 

4.6.1.2 Tvar ................................................................................................... 32 

4.6.2 Dávkování ................................................................................................. 32 

4.6.2.1 Vznik shluků ..................................................................................... 33 

4.7 Specifické normované zkoušky drátkobetonu .............................................. 34 

4.7.1 Měření pevnosti v tahu za ohybu .............................................................. 34 

4.7.1.1 Termíny a definice ............................................................................ 34 

4.7.1.2 Podstata zkoušky ............................................................................... 34 

4.7.1.3 Zkušební tělesa .................................................................................. 34 

4.7.1.4 Instrumentace a provedení zkoušky pro měření rozevření trhliny .... 35 

4.7.1.5 Instrumentace a provedení zkoušky při měření průhybu .................. 36 

4.7.1.6 Vyjádření výsledků ........................................................................... 37 

4.7.1.7 Mez úměrnosti .................................................................................. 38 

4.7.2 Měření obsahu vláken v čerstvém betonu ................................................. 39 

4.7.2.1 Postup zkoušky ................................................................................. 39 

4.7.2.2 Vyjádření výsledků ........................................................................... 39 

4.7.3 Měření obsahu vláken ve ztvrdlém betonu ............................................... 39 

4.7.3.1 Postup zkoušky ................................................................................. 39 

4.8 Vybrané poruchy betonových podlah se vsypem ......................................... 40 

4.8.1 Delaminace ............................................................................................... 40 

4.8.2 Sprašování a nízká odolnost podlahy v obrusu ......................................... 41 

4.8.3 Barevná nejednotnost ................................................................................ 41 

4.8.4 Kohezní a adhezní separace ...................................................................... 42 

5 Praktická část ....................................................................................................... 44 

5.1 Úvod ............................................................................................................. 44 

5.2 Cíle průzkumu .............................................................................................. 44 

5.3 Charakteristika průmyslové podlahy ............................................................ 44 

5.4 Použité metody a jejich zdůvodnění ............................................................. 45 

5.4.1 Diagnostický průzkum in-situ ................................................................... 45 

5.4.1.1 Povrchová zkouška odrazovým tvrdoměrem .................................... 45 



8 

 

5.4.1.2 Vyhodnocení povrchové zkoušky odrazovým tvrdoměrem ............. 46 

5.4.1.3 Jádrové vývrty ................................................................................... 47 

5.4.2 Vyhodnocení průzkumu in-situ ................................................................. 48 

5.4.3 Laboratorní zkoušky ................................................................................. 48 

5.4.3.1 Struktura betonu jádrových vývrtů ................................................... 48 

5.4.3.2 Příprava vzorků pro zkoušku pevnosti a objemové hmotnosti ......... 49 

5.4.3.3 Příprava vzorků pro stanovení obsahu drátků ................................... 49 

5.4.4 Vyhodnocení laboratorních zkoušek ......................................................... 49 

5.4.4.1 Objemová hmotnost ztvrdlého betonu .............................................. 49 

5.4.4.2 Zkouška pevnosti v tlaku .................................................................. 50 

5.4.4.3 Stanovení množství drátků ztvrdlého betonu .................................... 54 

5.5 Vyhodnocení ................................................................................................. 54 

5.5.1 Vybraná doporučení při provádění drátkobetonových podlah .................. 55 

5.5.1.1 Návrh a specifikace drátkobetonu ..................................................... 55 

5.5.1.2 Zkoušení čerstvého betonu ............................................................... 56 

5.5.1.3 Provádění průmyslové podlahy ......................................................... 57 

5.5.1.4 Dodávky čerstvého betonu ................................................................ 57 

6 Závěr .................................................................................................................... 57 

7 Seznam použité literatury..................................................................................... 59 

7.1 Citace ............................................................................................................ 59 

7.2 WWW odkazy .............................................................................................. 60 

7.3 Seznam tabulek ............................................................................................. 61 

7.4 Seznam obrázků ............................................................................................ 62 

7.5 Seznam grafů ................................................................................................ 63 

8 Seznam použitých zkratek a symbolů .................................................................. 64 

9 Seznam příloh ...................................................................................................... 66 

 



9 

 

2 ÚVOD 

První část této práce se zabývá problematikou průmyslových podlah, zejména pak 

nejčastějšími vadami těchto konstrukcí. Dále se zabývá vhodnými diagnostickými metodami 

pro hodnocení těchto poruch. Ve druhé části jsou teoretické poznatky aplikovány na 

realizovanou konstrukci průmyslové podlahy. Výsledkem je stanovit nejprve nedestruktivní, 

poté destruktivní způsob zkoušení za účelem objektivně stanovit možné příčiny vzniku poruch 

na konkrétní konstrukci. Ze získaných dat poté navrhnout nejvhodnější způsob sanace 

konstrukce pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti a mechanické odolnosti v daných provozních 

podmínkách. 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem práce je vytvořit přehled o rozdělení průmyslových podlah. Vytvořit teoretický 

základ pro posuzování reálných konstrukcí a umět tak vysvětlit základní příčiny vzniku poruch. 

Teoretické znalosti aplikovat na již realizovanou konstrukci. Tedy nejprve stanovit 

nejvhodnější zkušební postup a aplikovat ho. Dále zpracovat získaná data, správně, přesně a 

vhodně interpretovat jejich význam. Odhadnout nejpravděpodobnější příčiny vzniku 

diagnostikovaných vad v návaznosti na získané výsledky. Navrhnout stavební opatření pro 

zajištění dlouhodobé spolehlivosti a mechanické odolnosti v daných provozních podmínkách. 
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou průmyslových 

vláknobetonových podlah, jejich výrobou ošetřováním a úpravou povrchu. V závěru teoretické 

části bude navržen postup diagnostiky zadané konstrukce průmyslové podlahy. 

4.1 TERMÍNY A DEFINICE 

Norma ČSN 74 4505 [7] definuje následující termíny a definice. V této kapitole jsou 

vybrány pouze ty, které se týkají problematiky řešené v této práci.  

Podlaha 

Podlaha je sestava podlahových vrstev (souvrství) uložených na nosném podkladu (např. 

stropu, upravením podloží nebo jiné nosné konstrukci) a zabudovaných podlahových prvků, 

dilatačních a pracovních spár, které společně zajišťují požadované funkční vlastnosti podlahy. 

Norma dělí podlahy na průmyslové a podlahy v bytové a občanské výstavbě. Kritériem je 

zatížení podlahy. 

Průmyslová podlaha 

Jedná se o podlahovou konstrukci, která je zatížena rovnoměrným zatížením větším než 

5kN/m2, nebo pohyblivým zatížením manipulačními prostředky, jejichž celková hmotnost je 

větší než 2000 kg. Průmyslovou podlahou je i konstrukce se zvláštními požadavky na odolnost 

proti obrusu, kontaktnímu namáhání, chemickému působení, a to i v případě, že zatížení je 

menší než výše uvedené hodnoty. 

Podlahové prvky 

Jsou prvky zabudované do podlahy (např. na okraji), které s příslušnou vrstvou zajišťují 

některé funkce podlady. Mohou to být např. návaznost na svislé konstrukce, odvod vody, apod. 

Nášlapná vrstva 

Je podlahová vrstva zajišťující některé vlastnosti podlahy (např. vzhled, barevnost, 

odolnost, čistitelnost). Součást této vrstvy je i spojovací hmota (lepidlo, tmel), kterou se 

nášlapná vrstva připevňuje ke spodní vrstvě. 

Vyrovnávací vrstva 

Podlahová vrstva odstraňující nežádoucí nerovnosti, zajišťující celkovou rovinnost a 

místní rovinnost povrchu podkladu podle požadavku na aplikaci následné vrstvy. 
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Smršťovací spára 

Spára v části tloušťky potěru vytvořená pro kontrolovaný vznik smršťovacích trhlin 

umožňuje, aby proběhly přirozené objemové změny betonu (jeho smrštění), aniž by na povrchu 

podlahové desky vznikly nežádoucí „divoké“ trhliny. Po odeznění objemových změn je možné 

smršťovací spáru zmonolitnit. 

Dilatační spára 

Dilatační spára je spára umožňující vzájemný pohyb jednotlivých konstrukčních celků po 

celou dobu životnosti stavby. 

Minerální vsyp 

Minerální vsyp je suchá směs cementu, abraziodolného plniva a speciálních přísad, která 

se aplikuje do čerstvé převibrované betonové směsi (podlahové desky) a finalizuje se obvykle 

rotačními hladičkami. Na povrchu betonové podlahy se takto vytvoří obvykle 2 až 3 mm silná 

abraziodolná vrstva, která je integrálně propojena s podkladním betonem a povrchu propůjčuje 

zvýšenou mechanickou odolnost. 

Odchylka celkové rovinnosti 

Odchylka skutečného povrchu od polohy povrchu specifikované v projektu nebo v návrhu 

podlahy. 

Odchylka místní rovinnosti 

Odchylka skutečného povrchu od proložené odměrné úsečky. Obvykle se používá 

odměrná úsečka délky 2m. 

 

Pojmy dle [16] týkající se podlah: 

Demolice 

Je bourání, zboření, zpustošení – znamená ve stavebnictví stržení (snesení) objektu, příp. 

celých městských obvodů, nebo jejich částí 

Oprava 

Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení, nebo poškození za účelem uvedení 

objektu (základního prostředku) provozuschopného stavu. Obnovují se jimi technické 

vlastnosti, odstraňují funkční, vzhledové a bezpečnostní nedostatky. 
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Porucha 

Je souhrn fyzikálních, chemických nebo jiných procesů, které narušují únosnost, 

použitelnost, nebo trvanlivost objektu, či konstrukce. 

Vada 

Je skrytý nedostatek konstrukce způsobený nevhodným návrhem (v projektu) nebo 

provedením. Vada nemusí vždy znamenat menší únosnost, nebo použitelnost konstrukce. 

4.2 PODLAHY V BYTOVÉ A OB ČANSKÉ VÝSTAVBĚ 

Norma [7] jak je již uvedeno výše rozlišuje podlahy v bytové a občanské výstavbě a na 

průmyslové podlahy. U podlah bytových a občanských se stanovují požadavky na plovoucí 

potěry a montované nosné (roznášecí) vrstvy. Tedy vrstvy, které nepřipadají vzhledem k vyšším 

hodnotám zatížení u průmyslových podlah v úvahu. Další specifika a porovnání podlahy 

průmyslové a bytové není předmětem této práce a dále tato problematika nebude řešena. 

4.3 PRŮMYSLOVÉ PODLAHY 

Návrh podlahy jak průmyslové, tak bytové a občanské musí být součástí projektové 

dokumentace pro provádění stavby. Tento návrh musí obsahovat: 

• Provozní požadavky na podlahu 

• Skladbu podlahy, tloušťku jednotlivých vrstev i kvalitu použitých materiálů 

• Statické posouzení nosné podlahové desky na základě znalosti vnějšího užitného 

zatížení a kvality, resp. požadavků na podkladní vrstvy 

• Přesně definované požadavky na míru zhutnění podloží 

• Vzdálenost a hloubku prořezu smršťovacích spár 

• Požadavky na úpravu a vyplnění smršťovacích spár po dokončení podlahové 

konstrukce 

• Polohu a konstrukční řešení dilatačních spár 

• Způsob přenosu posouvajících sil mezi jednotlivými dilatačními úseky 

• Požadavky na místní rovinnost povrchu podkladních podlahových vrstev 

Průmyslová podlaha musí především splňovat náročné funkční požadavky, které jsou 

dány provozem. Jedná se především o bodové a pohyblivé zatížení, obrusnost povrchu, či jeho 

protiskluznost. 

U podlah průmyslového typu, kde se budou pohybovat dopravní prostředky s vyššími 

kolovými tlaky, je nezbytné porovnat kontaktní napětí pod koly s pevností v tlaku povrchových 



14 

 

vrstev. Toto porovnání je nutné provést i za předpokladu vyšších intenzit pohybu dopravních a 

manipulačních prostředků. Zároveň je nutné vzít v úvahu, že tyto prostředky při jízdě přes 

nerovnosti vyvolávají dodatečné dynamické účinky. To může vést k poškození podlahy, 

především v oslabených místech konstrukce. Proto se v takových případech zpřísňuje 

požadavek na místní rovinnost. Příklady oslabené konstrukce mohou být smršťovací spáry, 

nebo různá vedení, jež vyvolávají v linii tohoto vedení smršťovací trhliny. 

Dalším místem na konstrukci, která norma zpřesňuje je kontakt podlahy se svislou 

konstrukcí. Za předpokladu, že statický výpočet neuvažuje se spolupůsobením svislých 

konstrukcí a podlahy, musí být podlaha zřetelně oddělena. Tato dilatace má být stanovena 

v závislosti na délce dilatačních úseků, avšak nesmí klesnout pod 10 mm. Prostupy 

v průmyslové podlaze se dilatují vždy a to tak, aby byla umožněna volná dilatace. 

Návrh smršťovacích spár je závislý na tloušťce betonové vrstvy. Maximální vzdálenost 

spár nesmí přesáhnout 30ti násobek tloušťky nosné betonové desky a zároveň nesmí být větší, 

jak 6 m. Další omezení se kladou na poměr stran plochy vymezené smršťovacími spárami. 

Pokud není vzdálenost stanovena statickým výpočtem, nesmí poměr kratší a delší strany 

přesáhnout hodnotu 1:1,5.  

Dodavatel je povinen na základě návrhu podlahové konstrukce vypracovat technologický 

postup provedení podlahové konstrukce, zejména pak betonáže nosné podlahové desky. 

4.3.1 Provádění 

Před samotnou realizací průmyslové podlahy se nejprve převezme podloží. Míra zhutnění 

jednotlivých vrstev se dokládá protokoly o zkouškách a získané výsledky se porovnávají 

s předepsanými požadavky projektu. Analogicky se ověřuje celková rovinnost podloží. 

Z měření musí být zřejmé, že tloušťka nosné podlahové vrstvy předepsaná projektem je 

realizovatelná. Při provádění a ošetřování musí být dodržen technologický postup provedení 

předepsaný dodavatelem a dodrženy příslušné normy výrobku. Dále musí být splněny 

požadavky normy [1]. 

4.3.2 Povrchové úpravy 

Cílem povrchové úpravy betonových podlah je prodloužit životnost betonové podlahy a 

zlepšit vlastnosti povrchu za předpokládaných vlivů. Jako významné vlivy působící na 

betonové podlahy lze uvést vlivy klimatické, mechanické i chemické.  

Mezi vlastnosti patří bezprašnost, zdrsnění,  nebo třeba barevnost, atp. [19] 
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Povrchové úpravy jsou např. nátěry, stěrky a dlažby na různé materiálové bázi, nebo tzv. 

minerální vsypy. Lze je rozdělit na jednovrstvé a vícevrstvé. 

Jednovrstvé povrchové úpravy 

• Vsypy 

• Potěry 

Vícevrstvé povrchové úpravy 

 Nátěry 

 Samonivelační stěrky 

 Hlazené stěrky 

 Dlažby 

U vícevrstvých povrchových úprav je nutná technologická přestávka mezi betonáží desky 

a prováděním její povrchové úpravy. Po úpravě lze tyto podlahy používat i jako elektrostatické. 

[8]  

Norma [7] toto dělení neuvádí, ale v literatuře se vyskytuje a pro přehlednost je použito i 

zde. 

4.3.2.1 Jednovrstvé povrchové úpravy 

Vsypy (suchý do mokrého) 

Jedná se o povrchovou úpravu průmyslové podlahy, kdy se suchá směs nanáší na 

prováděnou betonovou desku. Aplikace se provádí zhruba 4 - 6 hodin po uložení a zvibrování 

betonu buď ručně, nebo pomocí jednoduché mechanizace (spreadery). Vsyp je složen ze 

speciálních tříděných plniv, vysokopevnostních cementů, pojiv a aditiv, jež ovlivňují 

zpracovatelnost. Dávkování vsypu je 3 - 5 kg/m2 . Při tomto postupu je tloušťka vrstvy asi 

3 mm. Tloušťka musí být minimálně 1,5 mm, aby byl splněn požadavek normy [7]. Tím získá 

povrch podlahy vysoce odolnou nášlapnou vrstvu s výrazně vyšší obrusuvzdorností a nižší 

nasákavostí. 

Potěry (mokrý do mokrého) 

Stejně jako povrchová úprava vsypem se i potěr aplikuje již při betonáži desky. Potěr je 

ve formě namíchané mokré směsi. Pro eliminaci počátečních smršťovacích trhlin a vznik 

mikrotrhlin se často do směsi potěru dávkují syntetická vlákna. Dávkování se uvádí hmotností 

suché směsi na 1 m2. Obvykle se pohybuje hmotnost suché směsi okolo 12 kg/m2. Směs se 

smísí s vodou a nanáší se na betonovou desku, kde je ručně srovnávána. Po přibližně dalších 

2 – 3 hodinách, jakmile je povrch dostatečně únosný, začíná proces hlazení. 
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Tato povrchová úprava je charakterizována vyšší tloušťkou oproti vsypu. Obvykle se 

tloušťka pohybuje v rozmezí 5 – 7 mm. Výhodou je skutečnost, že je možné dosáhnout vyšší 

rovinatosti a přesnosti podlahy. To je dosaženo skutečností, že se jednotlivé vrstvy opakovaně 

srovnávají. Nejprve se rovná podkladní beton a následně potěrové vrstvy. Tento postup je 

spojen s vyšší pracností.  

4.3.2.2 Vícevrstvé povrchové úpravy 

Nátěry 

Povrchy podlah pod nátěry jsou upravovány nejčastěji broušením, brokováním a 

výjimečně tryskáním. Povrch se zatěsní pryskyřicí a provede se vrstva nátěru. Obvykle 1 až 2 

nátěry. 

Samonivelační stěrky 

Lze je dále dělit na organické (např. epoxid, polyuretan) a anorganické (např. cement, 

anhydrid). Podklad se upravuje broušením, brokováním, eventuálně tryskáním. Dále se povrch 

očistí, případně přetmelí a napenetruje. Tloušťka stěrky je závislá na druhu a určení. Obvykle 

se pohybuje mezi od 1,5 – 50 mm. 

Hlazené stěrky 

Pro tento typ stěrky se používají polymermalty, polymerbetony a betony o tloušťce 

5 – 10 mm. Při provádění je nutné dodržet požadavek na teplotu a vlhkost prostředí a podkladu. 

Dlažby 

Dlažby se v průmyslu používají pro svou odolnost, trvanlivost a především svůj estetický 

charakter. Mohou být vyráběny např. z čediče, pryže, nebo keramiky.  

4.4  MINERÁLNÍ VSYPY 

Praktická část diplomové práce se zabývá diagnostikou a rozborem průmyslové podlahy 

s minerálním vsypem. Proto je zde minerálním vsypům věnována samostatná kapitola. 

4.4.1 Požadavky normy a oprava vad 

 Minerální vsyp se aplikuje po zvibrování do zavadlého povrchu betonové směsi. 

 Minimální tloušťka minerálního vsypu je 1,5 mm. 

 Nejednotnost barevného odstínu povrchu je přirozenou vlastností minerálních vsypů a není 

pokládána za funkční vadu díla. 
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 Výskyt drobných smršťovacích mikrotrhlin ve vrstvě vsypu s šířkou do 0,1 mm (tzv. fajáns, 

krakeláž, crazing) je přirozenou vlastností hlazených vsypových povrchů a není funkční, 

ani estetickou vadou. 

 Povrch betonové desky s minerálním vsypem vždy obsahuje určité množství otevřených 

pórů. Proto je jeho čistitelnost částečně omezená. 

 Je-li rozsah poruch menší než 10% plošné výměry podlahy, provádí se zpravidla lokální 

oprava. 

4.4.2 Technologické podmínky pro aplikaci vsypů a potěrů 

Pro kvalitní provedení nášlapné vrstvy je nutné dodržet technologický postup předepsaný 

výrobcem. Doporučení výrobce se vztahují na konkrétní výrobek. Praxe ukazuje, že existují i 

obecné podmínky, které mají i své teoretické zdůvodnění. Jedná se především o složení 

betonové směsi, nebo vlastní technologie zpracování vsypu, či potěru. 

4.4.2.1 Konzistence betonu 

Pro dobrou zpracovatelnost je dobré zvýšit vodní součinitel w/c. Zvyšováním 

hmotnostního podílu vody v čerstvém betonu je nežádoucí s ohledem na smrštění betonu 

v průběhu zrání a tvrdnutí. Dále to je vytěsňování nadbytečné záměsové vody (tzv. bleeding) 

na povrch betonové desky po zvibrování. Pro optimalizaci těchto dvou navzájem protichůdných 

faktů je volen součinitel w/c okolo 0,5. 

Při vyšších hodnotách w/c se zvětšuje množství vytěsněné vody za současného 

prodlužování doby vytěsňování vody. To je také spojeno s nerovnoměrným tvrdnutím betonu. 

Před aplikací následné povrchové úpravy je nutné odstranit nadbytečnou vodu z povrchu. 

V opačném případě může dojít při nanesení vsypu ke zvýšení vodního součinitele w/c 

přesahující hodnotu i 0,6. Dále vysoký obsah vody společně s jemnými částicemi ze vsypu je 

příčinou mnoha poruch snižující kvalitativní vlastnosti povrchu. Je to především snížená 

obrusuvzdornost, sprašování, nasákavost povrchu, nebo delaminace. 

Požadavek na zpracovatelnost by měl být ovlivňován nikoli změnou vodního součinitele 

w/c, ale přidáním přísad. Pro podlahové betony je doporučována hodnota zkouškou sednutím 

kužele (Abrams) okolo 125 mm. 

4.4.2.2 Přísady a příměsi 

Volba přísad zásadně ovlivňuje chování vsypového materiálu. Bohužel často používané 

přísady jsou při současné aplikaci vsypové vrstvy nevhodné. Zásadní vliv mají provzdušňovací 

přísady, nebo plastifikátory. 
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Provzdušňovací přísady 

Pokud je vsyp aplikován na provzdušněný beton, dojde při zahlazení k uzavření části 

vzduchu těsně pod povrchem a tyto bubliny mohou být příčinou delaminace vsypu. 

Plastifikátory 

Plastifikátor je nutné správně dávkovat a rovnoměrně rozmíchat v celém objemu záměsi. 

Po zvibrování nesmí dojít k výronu vody na povrch čerstvého betonu. Voda totiž obsahuje i 

plastifikátor. V místech výronu je čerstvý beton dlouhou dobu plastický, při aplikaci vsypu je 

povrch prakticky nezahladitelný, s následnou delaminací. 

Tento jev je obdobný i při nahrazení části cementu v receptuře čerstvého betonu 

elektrárenským popílkem. Proto se toto nahrazení nedoporučuje. 

4.4.3 Doporučení při provádění betonových podlah s povrchovou úpravou 

Při provádění betonových podlah je třeba dbát na teplotní režim a ošetřování betonu po 

dokončení povrchových úprav. Průmyslové podlahy patří mezi plošné konstrukce. U nich 

dochází k horšímu, respektive k obtížnějšímu vyrovnání s prudkými změnami teplot. To hrozí 

v zimním období. Naopak v letním období hrozí rychlejší ztráta vlhkosti. 

Zimní období 

V zimním období, respektive v době betonáže by neměla teplota klesnout pod hranici 

+5°C. Udržovat teplotu čerstvého betonu nad tuto mez je doporučeno ještě po dobu minimálně 

třech dnů po sobě.  

Letní období 

V horkých dnech letního období je nutné chránit konstrukci podlahy proti předčasnému 

odpaření záměsové vody tak, aby nedocházelo k rychlým objemovým změnám. Jako ochrana 

může být použito vlhčení, nebo překrytí čerstvého betonu. Další možností je použití různých 

ochranných nátěrů (sealerů), které výrazně zpomalí proces ztráty vody v čerstvém betonu. 

Předpokládá se, že jsou sealery nanášeny co nejdříve po dokončení zahlazení povrchu, 

v dostatečném množství a rovnoměrně. U těchto ochranných nátěrů výrobci zpravidla 

doporučují, aby byl nástřik proveden bezprostředně po aplikaci a druhá vrstva následující den. 

4.5 BETON PRO PRŮMYSLOVÉ PODLAHY 

Průmyslové podlahy se vyznačují vysokým zatížením jak ve formě kolových tlaků, tak 

bodového zatížení realizované například regály ve skladovacích halách. Současně musí tyto 

konstrukce odolávat dynamickým účinkům od pojezdu vozidel, nebo od technologie výroby. 
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Pro zajištění dlouhé životnosti s minimálními nároky na údržbu je důležité věnovat pozornost 

návrhu a složení betonu pro tyto konstrukce. 

4.5.1 Klasifikace betonu 

Beton se dle [1] klasifikuje dle různých kritérií a to podle: 

 Klasifikace dle stupně vlivu prostředí 

 Klasifikace dle stupně konzistence 

 Klasifikace dle třídy pevnosti v tlaku 

 Klasifikace dle třídy objemové hmotnosti 

4.5.1.1 Klasifikace dle stupně vlivu prostředí 

Následující tabulky uvádí možné vlivy prostředí připadající v úvahu pro průmyslové 

podlahy. 

Koroze vlivem karbonatace 

Označení 
stupně 

Popis 
prostředí 

Příklady výskytu 

XC1 
suché nebo 
stále mokré 

beton uvnitř budov s nízkou** vlhkostí vzduchu; beton 
trvale ponořený ve vodě; části staveb uvnitř budov se 
střední vlhkostí vzduchu (včetně kuchyní, koupelen a 
prádelen v obytných budovách); nesmáčené prvky 
mostních konstrukcí přístupné vzduchu 

XC2 
mokré, 
občas 
suché 

povrch betonu vystavený dlouhodobému působení vody; 
většina základů; části vodojemů 

XC3 
středně 

mokré, vlhké 

beton uvnitř budov se střední*** nebo velkou**** vlhkostí 
vzduchu; venkovní beton chráněný proti dešti; části 
staveb, ke kterým má často nebo stále přístup vnější 
vzduch např.: haly, vnitřní prostory s velkou vlhkostí 
vzduchu (kuchyně pro hromadná stravování, lázně, 
prádelny, veřejné a kryté bazény, stáje a chlévy) 

XC4 
střídavě 
mokré a 
suché 

povrchy betonu ve styku s vodou, které nejsou zahrnuty 
ve stupni vlivu prostředí XC2; vnější části staveb z 
betonu přímo vystaveného srážkám 

Tab. 1 Koroze vlivem karbonatace  

* velmi nízká, méně než 30% 

** nízká 30% - 60% 

*** st řední 60% - 85% 

**** velká, více než 85% 
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Koroze vlivem chloridů, ne však z mořské vody 

Označení 
stupně 

Popis 
prostředí 

Příklady výskytu 

XD1 
středně 
mokré, 
vlhké 

povrchy betonů vystavené chloridům rozptýleným ve 
vzduchu; stavební části dopravních ploch, jednotlivé 
garáže 

XD2 
mokré, 
občas 
suché 

plavecké bazény; beton vystavený působení 
průmyslových vod obsahujících chloridy; části mostů 
vystavené postřikům obsahujícím chloridy 

XD3 
střídavě 
mokré a 
suché 

vozovky, betonové povrchy parkovišť, části mostů a 
inženýrských staveb vystavené postřikům obsahujícím 
chloridy 

Tab. 2 Koroze vlivem chloridů, ne však z mořské vody 

 

 

 

Koroze vlivem chemického působení 

Označení 
stupně 

Popis 
prostředí 

Příklady výskytu 

XA1 

slabě 
agresivní 
chemické 
prostředí 

nádrže čistíren odpadních vod, jímky odpadních vod 
(žumpy, septiky), základy staveb 

XA2 

středně 
agresivní 
chemické 
prostředí 

části staveb v půdách agresivních vůči betonu, základy 
staveb 

XA3 

vysoce 
agresivní 
chemické 
prostředí 

průmyslové čistírny odpad- ních vod s chemicky 
agresivními vodami; základy staveb, sklady chemických 
rozmrazovacích látek a umělých hnojiv, silážní jámy a 
krmné žlaby v zemědělství; chladící věže s odvodem 
kouřových plynů 

POZNÁMKA: 
Ke stanovení příslušných stupňů vlivu může být nutná zvláštní studie, pokud: 

 jsou hodnoty mimo mezní hodnoty uvedené v tabulce 2 ČSN EN 206-1; 
 jsou přítomny jiné chemikálie; 
 je zemina nebo voda chemicky znečistěná; 
 je vysoká rychlost vody v kombinaci s chemikáliemi podle tabulky 2  
ČSN EN 206-1. 

Tab. 3 Koroze vlivem chemického působení 
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4.5.1.2 Klasifikace dle stupně konzistence 

Klasifikací konzistencí betonu se zabývá norma ČSN EN 206-1. Ta umožňuje měření 

konzistence pomocí zkoušky Sednutí kužele, Rozlití kužele a další. 

Vlákna mají vliv na strukturu betonu a tedy i na jeho zpracovatelnost. Proto při provedení 

použité zkoušky by neměla být vůbec ovlivněna jeho struktura. Za nevhodné typy zkoušek pro 

vláknobetony, zejména při užití ocelových vláken lze považovat zkoušky sednutí kužele podle 

Abramse, nebo pomocí přístroje VeBe. Hutněním čerstvého vláknobetonu ocelovou tyčí 

dochází k násilné změně struktury a u drátkobetonu i k deformaci vláken, čímž je výsledek 

zkoušky nepoužitelný. 

Za vhodné typy zkoušek lze považovat zkoušky „Míry zhutnění“ a „Rozlití čerstvého 

vláknobetonu“ při jejichž provádění není struktura vláknobetonu ovlivněna. Obecně platí, že 

vlákna zhoršují zpracovatelnost, což vede k využití plastifikátorů tak, aby byla zachována 

potřebná zpracovatelnost.  

Zkouška sednutí kužele Obr. 1, která je nejobvyklejší zkouškou pro stanovení 

konzistence, je vhodné tedy provádět pouze u čerstvého betonu, nikoli vláknobetonu. Pro 

vyhodnocení zkoušky se užije Tab. 4. Hodnota je předepsána před přidáním vláken. 

 

 

Obr. 1 Princip sednutí kužele (Abrams) 
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S1 10 – 40 mm 

S2 50 – 90 mm 

S3 100 – 150 mm 

S4 160 – 210 mm 

S5 220 mm 

Tab. 4 Vyhodnocení zkoušky sednutím kužele (Abrams) 

 

4.5.1.3 Klasifikace dle třídy pevnosti v tlaku 

V Tab. 5 jsou možné pevnostní třídy prostého betonu podle ČSN [1]. Dle Směrnice [5] 

se nedoporučuje používat betony menší pevnosti, než Rfg = ffc,cube = 10 MPa. Prakticky se vliv 

drátků projeví až při použití betonu C 20/25. 

 

Tab. 5 Pevnostní třídy obyčejného a těžkého betonu v tlaku 
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4.5.1.4 Klasifikace dle třídy objemové hmotnosti 

Rozdělení betonu podle objemové hmotnosti je dle [1] Tab. 6. Pro vláknobetony se užívají 

obyčejné betony. 

Typ betonu Objemová hmotnost 

lehký beton 800 - 2 000 kg/m3 

obyčejný beton 2 000 – 2 600 kg/m3 

těžký beton > 2 600 

Tab. 6 Rozdělení betonu podle objemové hmotnosti 

4.5.2 Vláknobeton 

Citace normy: „Prostý vláknobeton je kompozit s cementovou matricí a náhodně, avšak 

rovnoměrně rozptýlenými vlákny.“ 

Vláknobeton [10] je konstrukční stavební kompozitní materiál, který má základní 

strukturu výchozího prostého betonu. Ta je doplněna vlákny, která ztužují strukturu 

cementového kompozitu a tím vylepšují některé jeho vlastnosti, např. pevnost v tahu a pevnost 

v tahu za ohybu. Vlákna mohou být různého původu (materiálu), tvarů a rozměru. Vlákna musí 

tvořit v objemové jednotce vláknobetonu takový podíl (objemový stupeň ztužení vlákny), aby 

vznikl homogenní vláknobeton, který umožní zlepšit alespoň některou z fyzikálně 

mechanických vlastností původního prostého betonu. Vláknobeton může být vyráběn na 

staveništi, ve výrobně konstrukčních vláknobetonových prvků, nebo dodáván jako 

transportbeton přímo z centrální výrobny vláknobetonu. 

Vláknovou výztuží se zlepšují některé vlastnosti betonu: 

• zvyšuje se pevnost betonu v tahu a v tahu ohybem, tím se omezuje, nebo 

zamezuje vzniku trhlin 

• snižují se deformace betonu, neboť se zvyšuje modul pružnosti 

• omezuje se křehkost betonu, zvyšuje se jeho houževnatost a pevnost v rázu 

• zvyšuje se únavová pevnost, vlákna přenášejí sílu přes případnou trhlinu.[9] 

Betony vyztužené vlákny bez zohlednění materiálu vlákna jsou označovány zkratkou FC 

z ang. fibre concrete 
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4.5.2.1 Vlákna pro vláknobeton 

Vlákna vhodná pro užití jako rozptýlenou výztuž můžeme dělit podle materiálu na tři 

hlavní druhy: 

• Ocelová vlákna – přidáním těchto vláken do betonu hovoříme o drátkobetonu 

• Skleněná vlákna -  přidáním těchto vláken hovoříme o sklobetonu, tento typ 

vláknobetonu je označován zkratkou GFC z anglických slov glass fibre concrete 

• Syntetická vlákna – různé typy polypropylenových vláken 

4.5.2.2 Ocelová vlákna 

Ocelová vlákna, potažmo drátkobeton tvoří největší podíl ve výrobě vláknobetonů. Beton 

vyztužený ocelovými vlákny je nazýván jako drátkobeton. Je označován zkratkou SFC 

z anglických slov steel fibre concrete. 

Ocelová vlákna byla použita i v praktické části této práce a proto je ocelovým vláknům 

věnována zvláštní pozornost v kapitole 4.6.   

4.5.2.3 Syntetická vlákna  

V produkci vláknobetonů tvoří vyztužení syntetickými vlákny po drátkobetonu největší 

podíl. Beton vyztužený syntetickými vlákny je označován zkratkou SYFC z anglických slov 

synthetic fiber concrete. Materiál je použit polypropylen v různých typech. Důvod použití 

těchto vláken spočívá mimo jiné i v tom, že po přidání do čerstvého betonu vlákna zvyšují 

adhezi, čímž se zlepšuje výsledný modul pružnosti.[8] Uplatnění těchto syntetických vláken je 

především ve formě přísad do potěrů z důvodu omezení poruch. 

Polymerová vlákna upravuje norma [15]. 

4.5.3 Pracovní diagram drátkobetonu 

Přidáním ocelových vláken do betonového kompozitu nad určité minimální množství 

znamená zlepšení užitné hodnoty, ale i odlišné vlastnosti betonu ve srovnání s prostým 

betonem. Vliv vláken se projevuje již v průběhu tuhnutí a dále i po vytvrdnutí. To jsou již 

vlákna pevně kotvena do ztvrdlého betonu a je zaručena jejich maximální účinnost. 

Drátkobeton má schopnost přenášet vyšší ohybové momenty, než prostý beton a dále se jeho 

statická účinnost projevuje v celém průřezu oproti klasickému vyztužení. 

Rozdíl mezi drátkobetonem a prostým betonem lze pozorovat již při porovnání 

pracovních diagramů obou betonů při namáhání tlakem, jak ukazuje Obr. 2[4]. 
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Obr. 2 Pracovní diagram v tlaku drátkobetonu F a obdobného prostého betonu B 

Vláknobeton F má velkou schopnost plastického přetvoření po dosažení maximálního 

napětí. Při poklesu napětí se křivka pracovního diagramu stává téměř vodorovnou. Po vzniku 

trhlin se v betonu aktivují drátky, které přebírají tahové napětí. Křivka pracovního diagramu 

má v této části charakter, že materiál teče. U betonu bez drátků dochází k porušení křehkými 

trhlinami vzniklými účinkem hlavních tahových napětí. Mezní stlačení drátkobetonů dosahuje 

zhruba trojnásobných hodnot mezního stlačení betonů prostých. 

Rozdíl betonu prostého a drátkobetonu v pracovním diagramu betonu v tahu je patrný i z 

Obr. 3. U drátkobetonu F dochází ke vzrůstu tahové pevnosti způsobený oddálením rozvoje 

mikrotrhlin v jeho struktuře. Zásadní vliv ale mají vlákna, která jsou po vzniku trhlin aktivována 

a drátkobeton se chová jako houževnatý materiál, který je schopen přenášet i jistá reziduální 

tahová napětí. Toto chování je závislé zejména na množství a tvaru drátků, přičemž mezní 

protažení drátkobetonu jsou až desetinásobně větší, než u prostého betonu, který se již při 

malém protažení poruší křehkým lomem. 

Prostý beton má velmi malou pevnost v tahu. Při namáhání konstrukce vedlejšími 

tahovými účinky od nepřímého zatížení (teplota, smršťování) je skutečná hodnota tahového 

napětí v průřezu nejistá. To je důvod, proč většina norem nedovoluje používat prvky z prostého 

betonu jako prvky tažené nebo nepřihlížejí k jeho tahové pevnosti. Výjimku tvoří konstrukce, 

u nichž porušení ohybem nevede automaticky ke zřícení konstrukce. Příkladem mohou být 

betonové průmyslové podlahy, nebo základové patky. Za základní nedostatek prostého betonu 

tedy lze považovat křehký charakter porušení při namáhání tahem, nebo tahem za ohybu. 
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Eliminace takového chování znamená vyztužit strukturu přiměřeným množstvím náhodně 

rozptýlených ocelových vláken. 

 

Obr. 3 Pracovní diagram v tahu drátkobetonu F a obdobného prostého betonu B 

4.5.4 Smršťování a dotvarování 

Jak již bylo uvedeno, vlákna mají i pozitivní vliv na smršťování a dotvarování 

drátkobetonu. S rostoucím množstvím se tyto deformace zpravidla zmenšují. Výsledné hodnoty 

smršťování a dotvarování drátkobetonu však značně závisí na ostatních složkách  

drátkobetonové směsi, která obvykle s ohledem na zpracovatelnost obsahuje větší množství 

cementu a drobného kameniva. Pokud je drátkobetonová směs vhodně navržena a má 

dostatečný podíl hrubé frakce kameniva, zmenšují se s rostoucím množstvím rozptýlené 

výztuže hodnoty smršťování o 10 – 30 % a dotvarování o cca 10%. Pokud se však hrubá frakce 

v drátkobetonové směsi vynechá, popř. se omezí velikost maximálního zrna kameniva na 8 mm, 

je příznivý vliv rozptýlené výztuže eliminován zvětšeným smršťováním a dotvarováním 

základní betonové struktury. [5] 

4.5.5 Specifikace vláknobetonu 

Pro specifikaci vláknobetonu platí ustanovení ČSN EN 206-1 kapitola 6 v platném znění. 

Norma definuje tento cementový kompozit s rovnoměrně rozptýlenými vlákny pomocí 

typového vláknobetonu. Tedy výrobci jsou specifikovány parametry. Ty jsou přesně 

definovány v normě včetně jednoznačného zkušebního postupu. Dále jsou rozlišeny vlastnosti 

čerstvého a ztvrdlého betonu. 
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4.5.5.1 Označení čerstvého betonu dle Směrnice [5] 

Před vznikem evropských norem zabývajících se vláknobetony vznikla na našem území 

směrnice. Pro označení drátkobetonů používá písmeno „F“ , které obecně vyjadřuje, že se jedná 

o vláknobeton. Dále směrnice do označení zavádí následující hodnoty: 

1. Pevnost v tlaku Rfg [MPa], která je obvykle zjišťována na krychlích o hraně 

150 mm a s požadavky na zkušební tělesa dle příslušných platných předpisů. 

2. Pevnost v tahu Rftg [MPa], kterou je charakteristická pevnost v příčném tahu Rftsk. 

Ta lze též odvodit z 

a. Charakteristické pevnosti v tahu za ohybu Rftbk. 

b. Výsledků zkoušek ohybové houževnatosti 

3. Pevnost v ekvivalentním tahu Rfteg [MPa], která je odvozena z charakteristické 

ekvivalentní síly Fe působící po vzniku trhlin a určené zkouškou ohybové 

houževnatosti. 

Směrnice doporučuje drátkobetony tlakových pevnostních tříd F5/- až F 10/- použít jen 

pro konstrukce s omezenou životností, s ohledem na nižší trvanlivost drátkobetonů těchto tříd 

a dále z hlediska požadavků na dostatečnou soudržnost a ochranu drátků v betonu proti korozi. 

Z té je odvozen i požadavek na nejmenší hmotnostní koncentraci cementu 240 kg/m3. 

Směrnice dále připouští dva možné způsoby označení tříd drátkobetonu. 

První příklad označení: 

Drátkobeton třídy F 20/2,60 

Takto označený beton je drátkobeton se zaručenou pevností v tlaku Rfg = 20 MPa a se 

zaručenou pevností tahu na mezi vzniku trhlin Rftg = 2,60 MPa. 

Druhý příklad označení: 

Drátkobeton třídy F 20 / 2,60 / 1,60 

Takto označený beton je drátkobeton třídy F 20 / 2,60 jako v prvním příkladu označení, 

u něhož je navíc zaručena ekvivalentní pevnost v tahu Rfteg = 1,60 MPa. 

 

Poměr Rrfteg / Rftg je významně ovlivněn typem a hmotností koncentrací použitých drátků. 

4.5.5.2 Označení čerstvého vláknobetonu podle PN ČMB 01-2008 

Podle této normy musí být beton pro výrobu vláknobetonu specifikován podle 

ČSN EN 206-1. Dále se vláknobeton doplní následujícími požadavky: 
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a) Požadavek, aby beton vyhovoval PN ČMB 01-2008 

b) Pevnostní třída vláknobetonu v tlaku dle Tab. 9, např. FC 27/30 

c) Pevnostní třída vláknobetonu v tahu na mezi vzniku makrotrhliny vyjádřená 

charakteristickou pevností v dostředném tahu ffc,tk dle Tab. 7, např. 3,8 MPa 

d) Pevnostní třída vláknobetonu v reziduálním tahu po vzniku makrotrhliny při 

smluvním průhybu normového trámku δt1 = 3,5 mm, např. 4,2MPa 

e) Stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206-1 

f) Maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva Dmax 

g) Stupeň obsahu chloridu podle tabulky v ČSN EN 206-1 

Pro transportbeton a beton vyráběný na staveništi, navíc: 

• Stupeň konzistence, nebo ve zvláštních případech 

• Určená hodnota konzistence 

Specifikace vláknobetonu se zaručeným obsahem vláken 

Specifikace musí obsahovat: 

• Údaje dle kapitoly 4.5.5.2 s výjimkou bodu c) a d) 

• Typ požadovaných vláken včetně technické normy 

• Dávku vláken v kg/m3 
 

Příklad označení: 

Vláknobeton dle PN ČMB 01-2008 

FC 27/30; 3,8-4,2; XC4; 0,4; Dmax 22; F3 
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Pevnostní třída v 
dostředném tahu 1)2) 

ffc,tk [MPa] 

Charakteristická 
pevnost v tahu za 

ohybu  
ffc,tk,fl [MPa] 

Charakterisická 
pevnost v příčném 

tahu 3) 
ffc,tk,sp [MPa] 

0.9 1.3 1.1 
1.1 1.6 1.3 
1.3 1.9 1.5 
1.5 2.2 1.8 
1.8 2.6 2.1 
2.0 2.9 2.4 
2.2 3.2 2.6 
2.5 3.6 2.9 
2.7 3.9 3.2 
2.9 4.2 3.4 
3.0 4.4 3.5 
3.1 4.5 3.6 
3.2 4.6 3.8 
3.4 4.9 4.0 
3.5 5.1 4.1 
3.6 5.2 4.2 
3.7 5.4 4.4 
3.8 5.5 4.5 
3.9 5.7 4.6 
4.0 5.8 4.7 
4.1 5.9 4.8 
4.2 6.1 4.9 
4.3 6.2 5.1 
atd. atd. atd. 

Tab. 7 Pevnostní třídy vláknobetonu v tahu na mezi vzniku makrotrhliny 

 

1) Charakteristická pevnost v dostředném tahu ffc,tk odvozená z příslušné průkazní 

zkoušky charakteristické pevnosti v tahu za ohybu ffc,tk,fl a charakteristické pevnosti 

v příčném tahu ffc,tk,sp nesmí být nižší, než pevnostní třída vláknobetonu v dostředném 

tahu uvedená ve sloupci 1 a na stejném řádku Tab. 7. 

2) Uvedené pevnostní třídy v tahu lze použít i pro lehké betony. 

3) Pokud průkazními zkouškami je stanovena pouze charakteristická pevnost v příčném 

tahu ffc,tk,sp a není nižší, než hodnota uvedená v třetím sloupci Tab. 7, lze orientačně 

uvažovat pevnostní třídu vláknobetonu v dostředném tahu v prvním sloupci na 

stejném řádku Tab. 7. 
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4.5.5.3 Označení vláknobetonu z vyhodnocení destruktivních zkoušek 

Pro potřeby hodnocení existujících konstrukcí a stanovení parametrů se vláknobeton dělí 

do pevnostních tříd. Ty jsou klasifikovány podle charakteristické hodnoty pevnosti 

vláknobetonu zjištěných průkazními zkouškami na normových zkušebních tělesech. Základní 

charakteristické hodnoty pevnosti lze převzít také z charakteristického pracovního diagramu. Z 

něho je také možné stanovit příslušnou hodnotu poměrného přetvoření. 

Pro potřeby zatřízení do pevnostních tříd lze užít tělesa buď válcová o průměru 150 mm 

a výšce 300 mm – ffc,ck, nebo krychlová o velikosti hrany 150 mm – ffc,ck,cub. Obě hodnoty 

pevností jsou uváděny v MPa. Požadavky na zkušební tělesa stanovuje norma ČSN EN 12390-

3 a toleranční odchylky ČSN EN 12390-1. Pevnostní třídy vycházejí z charakteristické hodnoty 

(5% kvantil) pevnosti vláknobetonu v dostředném tlaku ve stáří 28 dní. Poměr válcové pevnosti 

ku krychelné - ffc,ck / ffc, ck, cub - je přibližně 0,9. 

Při průkazních zkouškách válcové pevnosti je pevnostní třída vláknobetonu v tlaku 

klasifikována podle Tab. 8. V případě užití průkazních zkoušek krychelné pevnosti lze 

pevnostní třídu vláknobetonu v tlaku klasifikovat dle Tab. 9. Uvedené tabulky lze užít i 

v případě hodnocení lehkých vláknobetonů. Dále je povoleno po dohodě s dodavatelem ve 

zvláštních případech užít i mezilehlé pevnostní třídy FC. 

Podrobněji lze pevnostní třídu dále klasifikovat tak, že se ffc,ck doplní o hodnotu mezního 

poměrného stlačení vláknobetonu εfc,cu uvedenou v promilích, na dvě desetinná místa a 

zaokrouhlením na pět setin promile. 

Příklad: FC (40/4,35)/44 

Jedná se vláknobeton s charakteristickou válcovou pevností 40 MPa, s mezním 

poměrným přetvořením 4,35 ‰ a charakteristickou krychelnou pevností 44 MPa. 
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Pevnostní třída v tlaku 
Charakteristická 

válcová pevnost ffc,ck 
[MPa] 

Charakteristická 
krychelná pevnost 

ffc,ck,cube [MPa] 
FC 8/9 8 9 

FC 12/13 12 13 
FC 16/18 16 18 
FC 20/22 20 22 
FC 25/28 25 28 
FC 30/33 30 33 
FC 35/38 35 38 
FC 40/45 40 45 
FC 45/50 45 50 
FC 50/55 50 55 
FC 55/60 55 60 
FC 60/67 60 67 
FC 70/77 70 77 
FC 80/88 80 88 

FC 90/100 90 100 
Tab. 8 Pevnostní třídy vláknobetonu v tlaku (FC) stanovené podle zkoušek válcové 

pevnosti 

 

Pevnostní třída v tlaku 
Charakteristická 

válcová pevnost ffc,ck 

[MPa] 

Charakteristická 
krychelná pevnost 

ffc,ck,cube [MPa] 
FC 9/10 9 10 

FC 13/15 13 15 
FC 18/20 18 20 
FC 22/25 22 25 
FC 27/30 27 30 
FC 33/37 33 37 
FC 40/45 40 45 
FC 45/50 45 50 
FC 50/55 50 55 
FC 55/60 55 60 
FC 60/67 60 67 
FC 67/75 67 75 
FC 75/85 75 85 
FC 85/95 85 95 

FC 95/105 95 105 
Tab. 9 Pevnostní třídy vláknobetonu v tlaku (FC) stanovené podle zkoušek 

krychelné pevnosti 
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4.6 OCELOVÁ VLÁKNA 

Ocelovými vlákny se zabývá norma [14] a polymerovými [15]. Vhodnost ocelových 

vláken do betonu je obecně prokázána, splňují-li vlákna podmínky v této normě. Příklad 

ocelového vlákna demonstruje Obr. 4. 

 

Obr. 4 Tvarované ocelové vlákno  

4.6.1 Požadavky 

Ocelová vlákna musí odpovídat jedné z následujících skupin nebo jednomu z tvarů 

uvedených v následujícím seznamu: 

4.6.1.1 Skupina 

Ocelová vlákna je nutno zatřídit do jedné z následujících skupin dle základního materiálu 

použitého pro jejich výrobu: 

Skupina I: za studena tažený drát  

Skupina II:  vlákna stříhaná z plechu  

Skupina III: vlákna oddělovaná z taveniny 

Skupina IV: vlákna protahovaná z drátu taženého za studena 

Skupina V: vlákna frézovaná z ocelového bloku 

4.6.1.2 Tvar 

Ocelová vlákna musí být přímá nebo tvarovaná. Výrobce musí deklarovat tvar vlákna. 

Tam, kde to přichází v úvahu, je nutno deklarovat druh sdružování. Pokud mají vlákna 

povrchovou úpravu, deklaruje výrobce také tuto úpravu, charakteristické množství a kontrolu. 

4.6.2 Dávkování 

Ocelová vlákna se obvykle dávkují v % objemu betonu: [9] 

• hladká vlákna 0,8 % až 1,8 % (v maltě 1 % - 2 %),  

• tvarovaná vlákna 0,3 % až 0,9 % (v maltě 0,5 % - 1,0 %). 
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Tvar a délka vláken má také svůj vliv na vlastnosti ztvrdlého betonu. Tabulka Tab. 10 

ilustruje, jakých tvarů a délku vlákna je nejvýhodnější použít.  

Tvar vlákna 
Charakteristická 

délka [mm] 
Použití 

Rovná vlákna 6 – 60 Nepoužívá se 

Se zahnutými 
konci 

25 - 60 
Omezení vytrhávání 
drátku z betonu 

Vlnovková vlákna 30 - 60 
Omezení šířky 
smršťovacích trhlin 

Mikrovlákna 6 - 15   
Tab. 10 Charakteristika vláken pro použití jako rozptýlenou výztuž 

4.6.2.1 Vznik shluků 

Samotné drátky jsou dodávány buď samostatně, nebo spojeny pomocí vodou rozpustným 

lepidlem do větších celků. Způsob, doba míchání a konzistence má zásadní vliv na homogenitu 

drátkobetonu. Při špatně zvoleném postupu dávkování se mohou v čerstvém betonu vytvořit 

shluky drátků, tzv. ježci Obr. 5. Obecně platí, že s rostoucí koncentrací vláken klesají otáčky 

míchačky, aby nedocházelo k nadměrnému provzdušňování čerstvého betonu. 

 

Obr. 5 Shluk drátků, tzv. ježci 
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4.7 SPECIFICKÉ NORMOVANÉ ZKOUŠKY DRÁTKOBETONU 

Pro potřeby hodnocení a popisu chování vláknobetonu byly vyvinuty a normovány 

specifické zkoušky pro tento typ betonu. Jedná se o zkoušky, které zohledňují chování 

vláknobetonu, protože např. při dosažení meze pevnosti betonu v tahu se tahová napětí přenáší 

pomocí vložené vláknové výztuže. V následujícím textu je uveden princip a vyhodnocení 

daných zkoušek. Nejedná se o doslovnou interpretaci norem, a tudíž pro provedení 

popisovaných zkoušek je vhodné detailně prostudovat patřičné předpisy. 

4.7.1 Měření pevnosti v tahu za ohybu 

Jedná se o zkoušku vyvinutou zvláště pro vláknobeton. Vlákna mají schopnost přenášet i 

jistá reziduální tahová napětí. Tato napětí se právě snaží popsat tato zkouška. [12]. 

4.7.1.1 Termíny a definice 

Pro potřeby zkoušení a vyhodnocení je nejprve nutné přesně definovat několik pojmů. 

Zde jsou uvedeny ty, které ze svého názvu mohou být nejednoznačně pochopeny. 

Rozevření trhliny CMOD 

Je délkový posun měřený snímačem umístěným podle popisu a znázornění příslušné 

normy [12], který se zjišťuje na hranolu zatíženém uprostřed své délky zatížením F. 

Mez úměrnosti 

Napětí v konci zářezu za předpokladu lineárního rozdělení napětí v průřezu uprostřed 

rozpětí bez trhlin na hranolu zatíženém uprostřed délky zatížením FL podle popisu. 

Zbytková pevnost v tahu za ohybu 

Fiktivní napětí v konci zářezu za předpokladu lineárního rozdělení napětí v průřezu 

uprostřed rozpětí bez trhlin na hranolu zatíženém uprostřed délky zatížením Fj, odpovídající 

CMODj, kde CMODj > CMODFL nebo δj kde δ > δFL (j=1, 2, 3, 4) 

4.7.1.2 Podstata zkoušky 

Chování betonu s kovovými vlákny v tahu se posuzuje prostřednictvím hodnot zbytkové 

pevnosti v tahu za ohybu určených z grafu závislosti rozevření trhliny na zatížení, nebo z grafu 

závislosti průhybu na zatížení, které se získají při zatížení prostě podepřeného hranolu se 

zářezem uprostřed délky. [12]. 

4.7.1.3 Zkušební tělesa 

Zkušební tělesa jsou hranoly o velikosti (šířka a výška) 150 mm a délce L, pro niž platí: 

550 mm < L< 700mm. Zkouška je vhodná pro Dmax < 32 mm a/nebo s kovovými vlákny do 
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délky 60 mm. Postup plnění formy zkušebního tělesa je naznačen na Obr. 6, velikost přírůstku 

1 musí být dvojnásobek přírůstku 2. Forma se naplní po přibližně 90 % výšky, hutní se externím 

vibrátorem. Samozhutnitelné betony se nehutní.  

 

Obr. 6 Postup plnění formy - 1 a 2 je pořadí plnění 

Zkušební tělesa se ošetřují podle EN 12390-2, samotná zkouška se obvykle provádí po 

28 dnech. Před zkouškou se do zkušebního tělesa provede zářez za mokra. Hloubka zářezu je 

25 mm + 1 mm a šířka nesmí přesáhnout 5 mm. Provedení zářezu naznačuje Obr. 7. 

Uspořádání zkoušky je odlišné pro měření rozevření trhliny (CMOD) Obr. 8 a pro měření 

průhybu Obr. 9. 

 

Obr. 7 Poloha zářezu vyříznutého do zkušebního tělesa 

4.7.1.4 Instrumentace a provedení zkoušky pro měření rozevření trhliny 

Instrumentaci zkoušky naznačuje Obr. 8. Při měření rozevření trhliny se snímač umístí 

ve směru podélné osy uprostřed šířky zkušebního tělesa tak, aby vzdálenost y mezi spodní 

hranou tělesa a přímkou měření byla maximálně 5 mm. Zkušební těleso se umístí do zkušebního 
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stroje, přesně se vystředí a vyrovná se tak, aby podélná osa tělesa byla kolmá k podélné ose 

horních i spodních válečků.  

Zkouška se ukončí, když je hodnota CMOD = 4 mm, nebo větší. 

 

Obr. 8 Typické uspořádání při měření rozevření trhliny CMOD 

4.7.1.5 Instrumentace a provedení zkoušky při měření průhybu 

Instrumentaci zkoušky naznačuje Obr. 9. Snímač posuvu se umístí na tuhý rám, který je 

pevně připevněn ke zkušebnímu tělesu v polovině výšky nad podpěrami. Jeden konec rámu se 

připevní k tělesu způsobem umožňujícím posun a druhý konec způsobem umožňující 
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pootočení. Zkušební těleso se umístí do zkušebního stroje, přesně se vystředí a vyrovná se tak, 

aby podélná osa tělesa byla kolmá k podélné ose horních i spodních válečků. 

Zkouška se ukončí, když je hodnota CMOD = 4 mm, nebo větší. Pro stanovení CMOD 

platí přibližný vztah: 

 δ = 0,85 CMOD + 0,04  (1) 

kde 

δ  je průhyb [mm] 

CMOD hodnota rozevření trhliny [mm] 

 

Obr. 9 Typické uspořádání při měření průhybu 

4.7.1.6 Vyjádření výsledků 

Vztah mezi CMOD a průhybem δ vyjadřuje přibližně rovnice (1). Pro převod závislosti 

CMOD a průhybu lze použít Tab. 11. 
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CMOD 

[mm] 

δ 

[mm] 

0,05 0,08 

0,1 0,13 

0,2 0,21 

0,5 0,47 

1,5 1,32 

2,5 2,17 

3,5 3,02 

4,0 3,44 

Tab. 11 Vztah mezi CMOD a δ 

Výsledkem zkoušky je velikost síly FL. Ta se určí pomocí přímky nakreslené ve 

vzdálenosti 0,05 mm vedené rovnoběžně s osou zatížení v grafu závislosti CMOD na zatížení, 

nebo v grafu závislosti průhybu na zatížení. Jako FL se vezme největší hodnota zatížení 

v intervalu 0,05 mm, viz Obr. 10. 

 

Obr. 10 Grafy závislosti CMOD na zatížení a FL 

4.7.1.7 Mez úměrnosti 

Mez úměrnosti [MPa] je  

���,�
�

�
����

	
���
�    (2) 
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kde  

FL zatížení mezi úměrnosti [MPa] 

l  délka rozpětí [mm] 

b  šířka zkušebního tělesa [mm] 

hsp vzdálenost mezi koncem zářezu a horní hranou zkušebního tělesa [mm] 

4.7.2 Měření obsahu vláken v čerstvém betonu 

Norma [6] předpokládá kontrolu množství vláken v čerstvém, nebo ztvrdlém betonu. 

Podstatou zkoušky je odebrat vlákna z čerstvého betonového vzorku a určit obsah vláken podle 

hmotnosti a objemu betonového vzorku. 

4.7.2.1 Postup zkoušky 

Zkouška se provede na minimálně třech, nebo více zkušebních vzorcích s minimálním 

objemem každého z nich alespoň 3 l. Potřebné množství betonu se nabere z proudu tekoucího 

z míchačky do pevné nádoby a v případě potřeby se beton hutní. Zkušební vzorek se dále umístí 

na síto, nebo filtrační zařízení, kde lze smýt cement a jiné jemné materiály. Ocelová vlákna se 

mohou sebrat magnetem, očistí se, usuší a zváží. Hmotnost vláken m se vyjádří s přesností na 

0,5 g.  

4.7.2.2 Vyjádření výsledků 

Obsah vláken se vypočítá ze zjištěné hmotnosti vláken a objemu vzorku podle vzorce: 

Cf = m / V    (3) 

kde 

Cf je obsah vláken [kg/m3] 

m hmotnost vláken získaných ze vzorku [g] 

V  objem vzorku [l] 

O zkoušce se vypracuje protokol. 

4.7.3 Měření obsahu vláken ve ztvrdlém betonu 

Podstatou zkoušky je odebrat vlákna ze ztvrdlého betonového vzorku a určit obsah vláken 

podle hmotnosti a objemu betonového vzorku. 

4.7.3.1 Postup zkoušky 

Zkouška se provede na minimálně třech, nebo více zkušebních vzorcích. Pomocí zařízení 

s jádrovým vrtákem se kolmo k povrchu výrobku odebere potřebný počet zkušebních vývrtů, 

s minimálním objemem každého z nich 1 l. Objem zkušebního vývrtu se stanoví výpočtem 
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ze změření skutečných rozměrů. Dále se vývrt rozdrtí v tlakovém zkušebním lisu tak, aby 

všechna vlákna šla oddělit od betonu. Ocelová vlákna se mohou sebrat magnetem, očistí se, 

usuší a zváží. Hmotnost vláken m se vyjádří s přesností na 0,5 g. 

Vyjádření výsledků je totožné jako při vyhodnocení měření obsahu vláken v čerstvém 

betonu, které je popsáno v kap. 4.7.2.2. Při drcení a sbírání vláken může dojít ke ztrátě do 5 % 

hmotnosti. 

4.8 VYBRANÉ PORUCHY BETONOVÝCH PODLAH SE VSYPEM 

Při technologické nekázni se zvyšuje riziko poruchy povrchové úpravy. Samotná porucha 

je obvykle spojena již s technologií výroby, přepravy, ukládání, nebo ošetřování samotné 

betonové desky. 

4.8.1 Delaminace 

Je děj, při kterém nastává oddělení dvou navzájem spojených materiálů, či vrstev. 

V případě průmyslových podlah se vsypem, může nastat plošná separace povrchové vrstvy od 

betonové desky v tloušťce 2 – 10 mm. Nejčastější příčinou této poruchy je nedodržení 

technologického postupu při pokládce vsypu, nevhodné složení betonu a negativní vliv vnějších 

podmínek. Plocha postižených betonových vsypových míst může mít různé velikosti. Jsou to 

poruchy od velikosti mince až po plochy o ploše několika metrů čtverečních. Za nejčastější 

příčinu poruchy delaminace je považováno předčasné nanesení vsypu a tím pádem uzavření 

povrchu betonu. Voda a vzduch obsažené v betonu vstupují kapilárami na povrch v různém 

čase v závislosti na složení betonové směsi, technologii pokládky, teplotě prostředí a podkladu. 

K výskytu těchto delaminací nejvíce přispívá vysoký obsah vzduchu v betonu, nízká teplota 

podkladní vrstvy, nebo čerstvého betonu. Dále to je odstranění výpotkové vody z povrchu 

betonu před nanášením vsypu, nebo potěru. 

Tlakem vody nebo vzduchu v kapilárách dochází k oddělení čerstvé vsypové vrstvy. 

Poruchy lze již pozorovat při realizaci, v průběhu hlazení. Dochází k nesoudržnosti vsypu s 

podkladním betonem a tvoří se malé puchýře. 

Další možnou příčinou delaminace je pozdní nanesení vsypu. Povrch čerstvého betonu 

má nízkou vlhkost proto, aby byl vsyp dostatečně provlhčen. Nedojde tak k mechanickému 

spojení vsypu a podkladního betonu během hlazení. Chybné je také dodatečné vlhčení povrchu 

betonu před nanesením vsypu. Dojde k vytvoření jemné cementové kaše bez větších zrn 

agregátu. V tomto případě nastává porucha na rozhraní takto vytvořené vrstvy a zatvrdlého 

betonu nikoliv na rozhraní vsyp-beton. 



41 

 

Poslední z možných příčin vzniku delaminace je chybějící, nebo chybně provedená 

ochrana povrchu po ukončení betonáže. Při rychlém vysychání hrozí nadměrné smrštění 

povrchu a vznik trhlin, které jsou spojeny s delaminací. [13] 

4.8.2 Sprašování a nízká odolnost podlahy v obrusu 

Sprašování, nízká odolnost povrchu podlahy v obrusu, nebo nadměrná nasákavost je 

typická vada betonových podlah. Vada je doprovázena obvykle světlou barvou podlahy, je 

matná a bez lesku. V zásadě lze identifikovat tři příčiny těchto vad. 

Za nejčastější příčinu je považována betonáž podlahy za nízkých, nebo limitních teplot 

prostředí, tedy okolo 5°C. Při betonáži může dojít k rychlému ochlazení povrchu desky, která 

má vzhledem k ploše desky velmi malou tloušťku. V nepříznivém počasí může poklesnout 

teplota na 2-3°C i v situaci, kdy je teplota pro betonáž obecně vyhovující. Při teplotě 2°C 

dochází ke zpomalení, až zastavení hydratačního procesu. Tento proces je neobnovitelný ve 

svém původním rozsahu i při dodatečném zvýšení teploty. Výsledkem jsou podstatně slabší 

pojivové vazby v cementové matrici vsypu, nebo potěru. 

Podobná situace může nastat při neodstranění výpodkové vody, nebo při masivním 

kropení povrchu v průběhu hlazení. Vysoký vodní součinitel a zatlačování agregátu vsypu do 

hloubky negativně ovlivňuje výsledné vlastnosti betonové podlahy. 

Třetí možnou příčinou sprašování povrchu může být i vysoká teplota, kdy dojde ke 

„zprahnutí“ povrchu a rychlému odpaření záměsové vody. 

4.8.3 Barevná nejednotnost 

Barevnou nejednotností rozumějme lokální rozdíly v odstínech barvy povrchu betonové 

podlahy, nebo mezi jednotlivými pracovními záběry. Nejednotnost barevného odstínu povrchu 

je přirozenou vlastností minerálních vsypů a není pokládána za funkční vadu díla. [7] Je to 

způsobeno heterogenitou betonu a výsledná barevnost závisí na mnoha faktorech, které se mění 

v průběhu zrání betonu. Tato vada je způsobena různými vlivy, z nichž většina není přímo 

ovlivnitelná prováděcí firmou. Pečlivostí a kvalitou nelze všechny úplně vlivy eliminovat, 

pouze částečně.  

 

Pro minimalizaci barevných rozdílů se pro betonové podlahy doporučuje především: 

• Shodné složení betonové směsi při všech pracovních záběrech 

• shodná konzistence 

• Rovnoměrná tloušťka betonu 
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• Kvalitní hlazení, nejlépe zkušenými pracovníky 

• Dodržení vnějších podmínek v průběhu zrání betonu 

• Rovnoměrná vrstva ošetřujícího nátěru na ploše 

4.8.4 Kohezní a adhezní separace 

Adhezní separace je porucha přídržnosti navazujících materiálů. Nastává porušením 

spojovacích můstků mezi dvěma materiály, jak je vidět na Obr. 11. V případě betonových 

podlah se vsypem dochází k odtržení na rozhraní vsyp a povrchová vrstva betonové desky.  

 

Obr. 11 Způsob odtržení  - porušení přilnavosti – adheze 

Kohezní separace je porucha soudržnosti ve vrstvě jednoho materiálu, viz Obr. 12 a Obr. 

13. K separaci může v případě průmyslové podlahy dojít ve vrstvě vsypu - Obr. 12, nebo 

v betonovém masivu desky.  

Obrázky jsou převzaty z normy [17] pro stanovení přídržnosti. Výsledkem je hodnota 

přídržnosti fu v MPa. Pokud nastane porušení podle Obr. 12, nebo Obr. 13, musí být hodnota fu 

deklarována výrobcem. 

 

Obr. 12 Způsob odtržení: porušení soudržnosti – koheze v nášlapné vrstvě 
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Obr. 13 Způsob odtržení: porušení soudržnosti  - koheze v podkladovém materiálu 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 ÚVOD 

V praktické části je zpracován diagnostický průzkum průmyslové podlahy 

z drátkobetonu. Předmětem hodnocení jsou požadovány mechanické a chemické vlastnosti 

použitého drátkobetonu. Důvodem těchto požadavků je skutečnost, že při předchozím 

průzkumu byly nalezeny vady. Pomocí akustické trasovací metody bylo zaznamenáno a 

označeno přibližně 600 míst s lokální nespojitostí. 

Zájmová podlaha byla realizována ve dvou halách. V každé z nich byly dle informací od 

dodavatele realizovány podlahy ve dvou pracovních záběrech. Celkem tedy byla podlaha 

vyhotovena ve čtyřech pracovních záběrech. 

5.2 CÍLE PRŮZKUMU 

Cíle průzkumu diagnostikované podlahy byly stanoveny následovně: 

• odběr jádrových vývrtů z předmětných podlah ve vytipovaných oblastech 

lokalizace nespojitostí horní pojízdné vrstvy měřením koeficientu vrácené energie 

• provedení a vyhodnocení laboratorních zkoušek pevnosti v tlaku a objemové 

hmotnosti na vzorcích vyrobených z odebraných jádrových vývrtů 

• stanovení obsahu drátků na vzorcích vyrobených z odebraných jádrových vývrtů 

• provedení a vyhodnocení fyzikálně chemických laboratorních zkoušek na 

vzorcích z odebraných jádrových vývrtů 

Nálezy diagnostického průzkumu jsou základním podkladem pro stanovení příčin vad 

drátkobetonové průmyslové podlahy s povrchovou úpravou hlazeným vsypem.  

Pozn.: Provedení, příprava a vyhodnocení fyzikálně chemických laboratorních zkoušek 

není předmětem této práce. 

5.3 CHARAKTERISTIKA PR ŮMYSLOVÉ PODLAHY 

Požadavky projektové dokumentace na konstrukci průmyslové podlahy byly následující:  

• Podlaha v tloušťce 200 mm 

• Beton C20/25 XC1 S3 s drátky HE 1/50 v dávce 20 kg/m3 

Celková výměra v obou halách je 14 000 m2 

Celkový objem betonu při tloušťce 200 mm je 2800 m3 
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5.4 POUŽITÉ METODY A JEJICH ZD ŮVODNĚNÍ 

Za účelem objektivního hodnocení dané průmyslové podlahy a dosažení cílů stanovených 

v kap. 5.2 byly vybrány zkušební metody popsané v následujících kapitolách. Diagnostický 

průzkum byl rozdělen na práce v terénu (in-situ) a na práce prováděné v laboratoři. 

5.4.1 Diagnostický průzkum in-situ 

Diagnostický průzkum in-situ je prováděn za účelem rekognoskace dané konstrukce a 

stanovení zkušebního postupu s následnou realizací. Pro danou konstrukci průmyslové podlahy 

byly zvoleny následující práce. 

5.4.1.1 Povrchová zkouška odrazovým tvrdoměrem 

V úvodu kapitoly 5.2 je popsáno, že pomocí akustické trasovací metody bylo 

zaznamenáno přibližně 600 míst s lokální nespojitostí. Jedním z cílů diagnostiky bylo 

objektivním způsobem kvantifikovat rozsah těchto lokálních vad a na základě výsledků stanovit 

odběrná místa pro jádrové vývrty. Pro tento úkol byla zvolena metoda Schmidtova tvrdoměru 

v modifikaci Silver Schmidt PC-N, PC-L, PC-L s hřibovitým nástavcem, Obr. 14. 

Modifikace Silver Schmidt umožňuje měřit nejen hodnotu odskoku R, kterou měří 

Original Schmidt, ale také veličinu Q, představující koeficient vrácené energie odrazu. Q lze 

vyjádřit vztahem: 

� = 100	
������	�
���á

������	�����í
   (4) 

Kladívko Silver Schmidt měří rychlost úderu a zpětného rázu před a po úderu. Z těchto 

hodnot stanoví množství energie, k jejímuž obnovení může dojít. Tento postup měření je 

výhodný v tom, že oproti hodnotě odskoku R je méně závislý na konstrukci kladívka, např. tření 

na vodicí tyči, uchycení, či gravitaci. Další výhodou je i skutečnost, že hodnota Q nevyžaduje 

žádnou korekci na směr úderu. 

 

Obr. 14 Silver Schmidt PC-N 
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5.4.1.2 Vyhodnocení povrchové zkoušky odrazovým tvrdoměrem 

Pro nedestruktivní diagnostiku skrytých nespojitostí byl použit modifikovaný odrazový 

tvrdoměr. Výsledkem zkoušky je koeficient vrácené energie. Pro účely diagnostiky zadané 

konstrukce bylo provedeno měření v celkem 7 diagnostických čtvercích o straně a = 2 m. Pro 

každou oblast byla sestavena tabulka dat a plošný graf. V této práci je uvedeno zhodnocení 4. 

diagnostické plochy. Naměřená data v této 4. diagnostické ploše jsou uvedena v tabulce, viz  

Příloha 9: Tabulka měření koeficientu vrácené energie – diagnostická plocha 4. Z těchto dat je 

vytvořen Graf  1. V něm jsou zaznamenány nízké hodnoty vrácené energie Q světlou barvou. 

Při takto malých hodnotách Q lze předpokládat skrytou vadu povrchu. Naopak tmavě zelená 

místa v grafu naznačují vysokou hodnotu koeficientu Q a není zde důvod předpokládat vadu 

povrchu.  

Pro účely predikce skrytých vad, nebo jejich kvantifikaci u plošných konstrukcí typu 

průmyslová drátkobetonové podlaha je použití modifikovaného tvrdoměru výhodné. Jedná se 

totiž o rychlou zkoušku, která je méně závislá na konstrukci tvrdoměru a nevyžaduje korekci 

do směru. 

 

Graf  1 Míra vrácené energie měřená tvrdoměrem SilverSchmidt – plocha 4 

 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

S
tr

a
n

a
 b

č
tv

e
rc

e
 [

m
]

Strana a čtverce [m]

Míra vrácené energie Q [%]

64,0-68,0

60,0-64,0

56,0-60,0

52,0-56,0

48,0-52,0

44,0-48,0

40,0-44,0



47 

 

5.4.1.3 Jádrové vývrty 

Jádrové vývrty byly odebrány ve dvou etapách, které byly 

 označeny jako „1.etapa“ a „2.etapa“ Při obou etapách byly odebírány jádrové vývrty o 

průměru 100 mm při vedení vrtu svisle dolů od pojízdné vrstvy po celé tloušťce podlahové 

konstrukce. Pro odběr vzorků byla vždy použita souprava HILTI DD200 Obr. 15 za stálého 

chlazení vodou. 

 
Obr. 15 Vrtací souprava HILTI DD200 pro odběr jádrových vývrt ů [20] 

1.etapa 

Při 1. odběrové etapě bylo odebráno celkem 18 vzorků. Vzorky byly odebírány ve dvojici 

a označeny písmenem. Vzorky s označením A byly odebírány v místě, kde bylo pomocí 

povrchové zkoušky odrazovým tvrdoměrem predikováno poškození podlahy skrytou vadou. 

Vzorky s označením B byly odebírány v místě, kde nebylo pomocí povrchové zkoušky 

odrazovým tvrdoměrem predikováno poškození podlahy. 

Celkem bylo odebráno 18 jádrových vývrtů v 10 diagnostických oblastech. V oblastech 

1-8 byl odebrán vždy ve dvojici A, B jádrový vývrt a v oblasti 9 a 10 pouze jeden jádrový vývrt. 

Vzorky byly označeny číslem etapy a příslušným písmenem. 

2.etapa 

Při 2. odběrové etapě bylo odebráno celkem 13 vzorků. Vzorky byly odebírány ve trojici 

a označeny písmenem. Vzorky s označením A a B byly odebírány v místě, kde bylo pomocí 

povrchové zkoušky odrazovým tvrdoměrem predikováno poškození podlahy skrytou vadou. 
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Vzorky s označením C byly odebírány v místě, kde nebylo pomocí povrchové zkoušky 

odrazovým tvrdoměrem predikováno poškození podlahy. 

Celkem bylo odebráno 13 jádrových vývrtů v 5 diagnostických oblastech. Tyto oblasti 

byly označeny v návaznosti na předchozí 1.etapu, tedy diagnostická oblast 11-15.V oblastech 

11-13 byly odebrány jádrové vývrty ve trojici A,B a C. V oblasti 14 a 15 pouze dva jádrové 

vývrty s označením A a B. Vzorky byly označeny číslem etapy a příslušným písmenem. 

Zvolená místa jednotlivých odběrových oblastí 1 až 15 z obou odběrových etap je 

zakreslena do výkresu půdorysu, viz Příloha 2: Výkres půdorysu: odběrná místa jádrových 

vývrtů. 

5.4.2 Vyhodnocení průzkumu in-situ 

Při odběru většiny jádrových vývrtů v místě kde byla predikována skrytá vada pomocí 

povrchové zkoušky odrazovým tvrdoměrem došlo v převážné většině odběrových míst k 

samovolnému uvolnění vrstvy vsypu. V několika odběrových místech, kde byly výsledky 

povrchové zkoušky odrazovým tvrdoměrem podobné, bylo poškození povrchové vrstvy betonu 

pouze částečné. 

Z těchto skutečností lze konstatovat, že podlaha je poškozena vadou plošné kohezní 

separace povrchových vrstev betonu desky pod pojízdnou vrstvou vsypu (porucha soudržnosti 

vrstvy betonu pod vsypem). Typické poškození podlahy je dokumentováno v příloze, viz 

Příloha 3: Typické poškození podlahy. 

5.4.3 Laboratorní zkoušky 

Odebrané jádrové vývrty byly přepraveny do laboratoře a upraveny pro následné zkoušky 

pevnost v tahu, objemové hmotnosti a množství drátků. Zvláštní pozornost byla věnována 

struktuře betonu odebraných jádrových vývrtů. 

5.4.3.1 Struktura betonu jádrových vývrt ů 

Charakteristická struktura pro odebrané jádrové vývrty je dokumentována na obrázcích 

v příloze, viz Příloha 4: Charakteristická struktura jádrových vývrtů. Ze snímků je patrná 

výrazná nestejnorodá struktura betonového kompozitu. Frakce hrubého kameniva mají při 

hodnocení betonu podlahy jako celku odlišné množství hrubého kameniva a je zřejmý i 

poněkud odlišný druh kameniva. Dále je u odebraných vzorků patrný nižší podíl hrubších 

frakcí. Z tohoto důvodu jsou odebrané vzorky hodnoceny jako nestejnorodé. 
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Na ztvrdlém betonu podlahové desky je možné identifikovat výraznější porozitu. Po 

uzavření povrchové vrstvy vsypem je tedy zřejmé, že čerstvý beton měl vyšší obsah vzduchu. 

Tato skutečnost je zachycena v Příloha 5: Detail porozity betonu. 

5.4.3.2 Příprava vzorků pro zkoušku pevnosti a objemové hmotnosti 

V souladu s požadavky na diagnostický průzkum, které jsou popsány v kapitole 5.2 byly 

jádrové vývrty převezeny do laboratoře. Zde byly z jádrových vývrtů vyrobena zkušební tělesa 

splňující požadavky normy na geometrickou přesnost. Ze všech 31 jádrových vývrtů bylo 

vyrobeno 31 zkušebních těles. Následovaly zkoušky objemové hmotnosti a zkouška pevnosti 

ztvrdlého betonu v tlaku. Následující hodnocení vychází z celého souboru 31 zkušebních válců. 

5.4.3.3 Příprava vzorků pro stanovení obsahu drátků 

Dalším cílem diagnostického průzkumu bylo stanovit obsah drátků na vzorcích 

vyrobených z odebraných jádrových vývrtů dle normy [6]. Tyto zkoušky byly provedeny na 

vybraných vzorcích po provedení laboratorních zkoušek pevnosti. Výběr se řídil podle 

stanovených pevnostních tříd, do kterých byl ztvrdlý beton získaný z odběrných míst zatřízen. 

Pro účely zkoušky byly vybrány tři dvojice zkušebních těles tyto: 

1 A, 1 B (C20/25), 

8 A, 8 B (C12/15), 

15 A, 15 B (C30/37). 

5.4.4 Vyhodnocení laboratorních zkoušek 

Po provedení zkoušek pevnosti ztvrdlého betonu v tlaku byl získaný soubor vyhodnocen 

a určeny vzorky pro zkoušku stanovení obsahu ocelových vláken, jak bylo naznačeno 

v kapitole 5.4.3.3. Dále bylo vyhodnocení laboratorních zkoušek rozšířeno o popis struktury 

jádrových vývrtů. Tento popis doplňuje výsledky hodnocené konstrukce. 

5.4.4.1 Objemová hmotnost ztvrdlého betonu 

Objemová hmotnost ztvrdlého betonu byla stanovena z odebraných vývrtů za pomoci 

měření a vážení těles pravidelných tvarů (zkušebních válců). Výsledky zkoušky jsou uvedeny 

v Příloha 6: Válcová pevnost betonu v tlaku s přepočtem na krychelnou pevnost - 1. etapa a 

Příloha 7: Válcová pevnost betonu v tlaku s přepočtem na krychelnou pevnost - 2. etapa. Tab. 

12 uvádí souhrn těchto získaných výsledků.  
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Hodnocený beton 

Objemová hmotnost ρ [kg/m3] 

Interval hodnot 
Průměr 

Počet 
vzorků 

Var. koef. 
[%] Min. Max. 

Souhrnné výsledky 2150 2310 2260 31 2,2 

1.etapa 2150 2310 2240 18 2,4 

2.etapa 2260 2310 2290 13 0,6 

Tab. 12 Souhrnné výsledky zkoušky objemové hmotnosti 

Stanovené objemové hmotnosti mají výrazné rozdíly. Různá objemová hmotnost 

koresponduje s nálezem vyššího obsahu vzduchu, který byl identifikován u odebíraných 

jádrových vývrtů a popsán v kap. 5.4.3.1. Současně koresponduje s nálezem výraznější 

nestejnorodosti hodnoceného betonu z hlediska různého podílu hrubozrnného kameniva 

popsána v téže kapitole. 

Při statistickém zpracování souboru je hodnota variačního koeficientu 2,2%. Tato 

hodnota je blízká limitní hodnotě stanovená normou ČSN 73 2011 „Nedestruktivní zkoušení 

betonových konstrukcí“. 

5.4.4.2 Zkouška pevnosti v tlaku 

Pro stanovení pevnosti betonu v tlaku byla stanovena válcová pevnost fc,cyl přepočítaná na 

krychelnou pevnost v tlaku fc,cube dle zásad normy [3]. Získané výsledky jsou uvedeny v Příloha 

6: Válcová pevnost betonu v tlaku s přepočtem na krychelnou pevnost - 1. etapa a v Příloha 7: 

Válcová pevnost betonu v tlaku s přepočtem na krychelnou pevnost - 2. etapa. V  Tab. 13 jsou 

uvedeny souhrnné výsledky. 

Hodnocený beton 

Krychelná pevnost fc,cube [MPa] 

Interval hodnot 
Průměr 

Počet 
vzorků 

Var. koef. 
[%] Min. Max. 

Souhrnné výsledky 17,7 49,8 35,2 31 28,8 

1.etapa 17,7 38,8 30,0 18  25,4 

2.etapa 40,5 49,8 45,0 13  6,1 

Tab. 13 Souhrnné výsledky zkoušky pevnost v tlaku 

Pro soubor získaných dat ze vzorků byl zpracován histogram - Graf 2. Ten naznačuje, že se 

v hodnoceném souboru nachází více pevnostních tříd. Tuto premisu podporuje velikost hodnoty 

variačního koeficientu hodnoceného souboru určeného v Tab. 13. Limitní hodnota dle 

ČSN 73 2011 „Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí“ je touto normou stanovena na 

16%. 
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Graf 2 Histogram - zkouška pevnosti v tlaku 

Pro velký rozptyl získaných hodnot krychelné pevnosti fc,cube a hodnotě variačního 

koeficientu přesahující limitní mez, není korektní daný soubor hodnotit jako celek. Souhrnné 

hodnocení statistického celku je možné považovat pouze za informativní.  

Pro účely statistického hodnocení získaného souboru byly výsledky rozděleny do třech celků 

tak, aby splňovaly požadavek velikosti variačního koeficientu. (dle ČSN 73 2011 menší než 

16%) Toto rozdělení je uvedeno v přílohách, přesně: Příloha 6: Válcová pevnost betonu v tlaku 

s přepočtem na krychelnou pevnost - 1. etapa a Příloha 7: Válcová pevnost betonu v tlaku s 

přepočtem na krychelnou pevnost - 2. etapa. Souhrn výsledků je pak v Tab. 14. Statistické 

hodnocení pevnostních parametrů ztvrdlého betonu jádrových vývrtů bylo provedeno 

vyhodnocením charakteristické pevnosti betonu v tlaku fck,cube [MPa] podle metodiky 

ČSN ISO 13822, článek NA.2.6. 
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Statistické hodnocení zkoušek - ČSN ISO 13822, čl. NA.2.6, NC.2 
Drátkobeton podlahové  desky 

Veličina Jedn. 

Hodnocený celek 

Průměrná objemová hmotnost 

2260 kg/m3 
2290 

kg/m3 
2280 

kg/m3 
2190 

kg/m3 

Odběrová etapa - 

informativní 
hodnocení 
vzorků jako 

celku 

2. etapa 
1. etapa, 
první část 

1. etapa, 
druhá část 

Střední hodnota fc,cube [MPa] 35,2 44,9 33,8 21,1 

Směrodatná odchylka sx [MPa] 10,1 2,9 3,3 2,3 

Počet vzorků n - 31 13 10 8 

Součinitel kn - 1,64 1,71 1,72 1,74 

Variační koeficient Vx [%] 28,8 6,4 9,9 10,9 

Max. variační koeficient dle 
ČSN 73 2011 

[%] 16,0 16,0 16,0 16,0 

Hodnocení stejnorodosti 
dle ČSN 73 2011 

- Nestejnorodý Stejnorodý Stejnorodý Stejnorodý 

Char. pevnost betonu v 
tlaku   fck,cube 

[MPa] 18,6 40,0 28,1 17,1 

Třída betonu ČSN EN 206-1 C12/15 C30/37 C20/25 C12/15 

Třída drátkobetonu, Směrnice 1999 F 15/- F 37/- F 25/- F 15/- 

Tab. 14 Souhrnné vyhodnocení zkoušky pevnost v tlaku 

V osmi odběrových místech z celkem 31 vzorků a v případě informativního hodnocení 

odebraných vzorků jako celku byla laboratorními zkouškami identifikována třída betonu 

C12/15. V deseti odběrových místech se stejnými předpoklady byl laboratorními zkouškami 

identifikován beton třídy C20/25. Ve zbývajících 13 odběrových místech je beton třídy C30/37. 

Jednotlivým třídám betonu dle Tab. 14 odpovídají histogramy četnosti pevností betonu 

jednotlivých vzorků. Z grafů pro jednotlivé třídy betonu, přesně Graf  3, Graf  4 a Graf  5 je 

patrné rozložení pevností v jednotlivých pevnostních třídách. Rozložení četností se má blížit 

Normálnímu rozdělení.  
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Graf  3 Histogram pro pevnosti vzorků zatříděné jako C30/37 

 

 

Graf  4 Histogram pro pevnosti vzorků zatříděné jako C20/25 

 

 

Graf  5 Histogram pro pevnosti vzorků zatříděné jako C12/15  
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5.4.4.3 Stanovení množství drátků ztvrdlého betonu 

Podrobné výsledky zkoušky množství drátků je uvedeno v Příloha 8: Stanovení množství 

drátků ze ztvrdlého vzorku. Souhrnné výsledky jsou uvedeny v Tab. 15. 

Stanovení obsahu drátků gravimetrickou metodou - ČSN EN 14721 + A1 

ozn. 
vzorku 

odpovídající dávka drátků 
[kg/m3] 

viz Příloha 5 a Příloha 6 

stanovená 
třída 

betonu 

Objem. 
hmotnost 
[kg/m3] 

fc,cube  [MPa] 

těleso průměr průměr těleso průměr těleso průměr 

1 A 12,7 
14,8 

17,4 

2250 
2260 

30,4 
32,7 C20/25 

1 B 16,8 2270 35,0 

8 A 16,7 
16,3 

2150 
2160 

17,7 
17,9 C12/15 

8 B 15,8 2170 18,1 

15 A 21,9 
21,3 

2310 
2300 

49,8 
47,7 C30/37 

15 B 20,7 2300 45,6 

Tab. 15 Souhrnné vyhodnocení zkoušky množství drátků ztvrdlého betonu 

Gravimetrickou zkouškou podle normy [6] a jak je popsáno v kap. 4.7.2 bylo stanoveno 

množství drátků. Výsledky prokazují, že jsou drátky ve struktuře betonu nerovnoměrně 

rozmístěny. Průměrné množství drátků je 17,4 kg/m3. Toto množství je nedostačující, pokud 

má být použitý materiál klasifikován jako drátkobeton. Zjištěné množství se nepřibližuje ke 

kulatým násobkům balení, po kterých jsou vlákna prodávána. Stanovené množství lze tedy 

považovat za orientační a pro přesnější výsledky by bylo nutné hodnotit větší množství 

zkušebních těles. 

5.5 VYHODNOCENÍ 

Pro praktickou část této práce byly stanoveny cíle diagnostického průzkumu, které jsou 

popsány v kap. 5.2. Ke každému ze zadaných úkolů byl v následujících kapitolách stanoven 

postup diagnostiky a provedeno vyhodnocení výsledků. V případě odběru jádrových vývrtů lze 

konstatovat, že pro lokalizaci nespojitostí horní pojízdné vrstvy lze úspěšně použít měření 

koeficientu vrácené energie pomocí modifikovaného tvrdoměru Silver Schmidt. 

Odebrané jádrové vývrty byly převezeny do laboratoře a vyrobeny z nich zkušební tělesa. 

Ve zkušebním lise byla stanovena pevnost zkušebních těles. Naměřené hodnoty byly 

zpracovány do tabulky a určen variační koeficient. Jeho velikost překračovala limitní hodnotu 
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stanovenou normou ČSN 73 2011. Z toho důvodu byl materiál zkušebních těles vyhodnocen 

jako nesourodý. Pro další analýzu byl soubor výsledků rozdělen na tři skupiny tak, aby variační 

koeficient dílčího souboru dat vyhověl požadované normě. Pro tyto dílčí skupiny souboru byly 

stanoveny třídy betonu podle normy [1] a směrnice [4]. Výsledky jsou uspořádány do Tab. 14. 

Současně byla provedena zkouška objemové hmotnosti zkušebních těles. Ke skupinám 

určených při analýze pevnosti betonu v tlaku byla přiřazena získaná hodnota objemové 

hmotnosti. Výsledky jsou souhrnně uvedeny v Tab. 12. 

Za účelem objektivního stanovení množství drátků v diagnostikované průmyslové 

podlaze bylo provedeno měření obsahu vláken ve ztvrdlém betonu podle normy [6]. Pro 

skupiny stanovené při vyhodnocení výsledků pevnosti betonu v tlaku, byly vybrány vždy dvě 

zkušební tělesa pro danou zkoušku. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 15. Množství drátků 

stanovené průkazními zkouškami je 17,4 kg/m3. Podle směrnice [4] je toto množství 

nedostačující, pokud má být použitý materiál klasifikován jako drátkobeton. Vzhledem 

k malému počtu zkoušených těles lze hodnotu obsahu brát pouze jako orientační. 

Diagnostickým průzkumem bylo požadováno také provedení a vyhodnocení fyzikálně 

chemických laboratorních zkoušek na vzorcích z odebraných jádrových vývrtů. Tyto zkoušky 

byly provedeny. Průběh, ani vyhodnocení těchto zkoušek není obsahem této práce. 

Na diagnostikované konstrukci byly nalezeny kohezní vady separace. Pro zajištění 

dlouhodobé spolehlivosti a mechanické odolnosti by bylo vhodné vrstvu s vyskytujícími se 

vadami plošně odfrézovat. Pro stabilizaci povrchu, snížení prašnosti a vyrovnání vzniklého 

výškového rozdílu nanést potěr, případně jemu podobnou jednovrstvou povrchovou úpravu.    

5.5.1 Vybraná doporučení při provádění drátkobetonových podlah 

Za účelem snížení vzniku vad při provádění a provozu za současného udržení, nebo 

prodloužení životnosti navrhované konstrukce je v této práci uvedeno několik doporučení. Tato 

doporučení jsou definována na základě poznatků v teoretické části a získaných výsledků 

v praktické části. Jejich dodržení nemusí vždy vést k absolutně bezchybnému návrhu, nicméně 

nemůže tím být negativně ovlivněna životnost, či funkčnost. Autor nenese žádnou 

zodpovědnost za případné chyby, či škody vzniklé dodržením těchto doporučení. 

5.5.1.1 Návrh a specifikace drátkobetonu 

Návrh betonu pro danou konstrukci je zadán třídou betonu, jak je uvedeno v kap. 4.5.1.3, 

doplněnou o klasifikaci stupně vlivu prostředí podle kap. 4.5.1.1. Zvláště při definování vlivu 

prostředí je vhodné se zamyslet nad zvoleným stupněm. Drátkobetonové průmyslové podlahy 
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jsou navrhovány především v krytých prostorách, se stabilní teplotou. Mohou to být prostory 

super a hypermarketů, skladovací prostory, nebo výrobní plochy. V mnoha těchto provozech 

nehrozí koroze betonu vlivem chemických látek ve smyslu lehkých chemických provozů, nebo 

rozmrazovacích prostředků. Společným jmenovatelem těchto ploch však je úklid, který je 

realizován zpravidla průmyslovou technikou a různými pojízdnými vysavači. Pro efektivní 

práci jsou v těchto zařízeních použity mycí prostředky s často agresivními chemikáliemi. 

Pečlivě provedená průmyslová podlaha s minerálním vsypem může obsahovat drobné 

smršťovací mikrotrhliny, které nejsou funkční vadou díla, ale přirozenou vlastností těchto 

vsypů. Pravidelné průmyslové čištění chemickými látkami může snížit životnost těchto podlah 

s minerálním vsypem. Předepsáním vyššího stupně prostředí na vliv chloridů může být jedna 

z variant řešení. Kategorie XD2 – mokré, občas suché prostředí – je vhodné mimo jiné i pro 

betonové konstrukce vystavené působením průmyslových vod obsahujících chloridy. Tento 

příklad jde jistě vztáhnout i na betonové plochy čištěné průmyslovými chemickými vysavači. 

Dalším řešením může být i dodatečný nástřik chemicky inertním lakem pro průmyslové 

podlahy. Ten vyplní vzniklé smršťovací mikrotrhliny a zabrání tak vnikání chemických látek 

do struktury betonu. 

5.5.1.2 Zkoušení čerstvého betonu 

Nejčastější zkouškou čerstvého betonu na staveništi je kontrola konzistence a následně 

stupeň provzdušnění. Je nutné si uvědomit, že měření stupně konzistence zkouškou sednutí 

kužele (abrams) je v případě drátkobetonů nevhodné, jak je uvedeno v kap. 4.5.1.2. Tato 

zkouška ovlivňuje tvar a rozmístění vláken. Proto je vhodné tuto zkoušku provádět, je-li to 

možné před nadávkováním drátků, tedy kontrolovat konzistenci čerstvého betonu bez vláken. 

Tato konzistence by měla být předepsána projektem, pokud se dávkování neprovádí na 

betonárně při výrobě čerstvého betonu. 

Za vhodné typy zkoušek vláknobetonu lze považovat zkoušky „Míry zhutnění“ a „Rozlití 

čerstvého vláknobetonu“. Důležitým parametrem ovlivňující výsledek zkoušky je místo odběru 

čerstvého betonu. Odebraný vzorek by měl co nejvíce charakterizovat beton ukládaný do 

konstrukce. Je tedy vhodné čerstvý beton pro zkoušky odebírat u ústí přepravního koryta 

domíchávače, eventuálně odebírat čerstvý beton ihned po uložení a ovlivněný obvyklým 

zhutněním. 

Všechny vlastnosti drátkobetonu jsou definovány za předpokladu rovnoměrného a 

náhodného rozptýlení výztužných vláken a zrn kameniva, tedy homogenity. Kritéria pro 

hodnocení homogenity nejsou zatím pevně stanovena. V technických podmínkách [10] je 
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uvedeno, že za kontrolu homogenity čerstvého vláknobetonu lze považovat i vizuální kontrolu 

rozptýlení vláken. Dále nesmí být nalezeny místa se zvýšenou koncentrací vláken, tzv. ježci. 

Tato vada je popsána v kap. 4.6.2.1.  

5.5.1.3 Provádění průmyslové podlahy 

Nejdůležitější faktor ovlivňující výsledné vlastnosti podlahové konstrukce je lidská práce 

a technologické zpracování čerstvého betonu. Dostatečný počet kvalifikovaných a zručných 

dělníků je základní předpoklad pro kvalitně provedenou práci. Betonáž podlahy, nanášení 

povrchové úpravy a následné ošetření obvykle přesahuje lidské možnosti jedince. Pro hladký 

průběh je důležité vzít v úvahu množství pracovníků, jejich fyzické možnosti a v neposlední 

řadě jejich finanční motivaci provést zadanou práci kvalitně. 

5.5.1.4 Dodávky čerstvého betonu 

Jsou-li dodávky čerstvého betonu zajišťovány z více míst, je důležité vzít v úvahu 

technickou vybavenost a připravenost jednotlivých betonárek. Nižší cena může být způsobena 

absencí některého technického vybavení. 

Při nižších teplotách je nutné zajistit, aby čerstvý beton měl více, než 5°C po celou cestu 

přepravy a ani při ukládání nedošlo k zastavení hydratace cementu vlivem nízké teploty. 

6 ZÁVĚR 

Teoretická část této práce se zabývá nejprve elementární problematikou průmyslových 

podlah prováděných z drátkobetonů. Pro tyto účely jsou nejprve uvedeny nejdůležitější termíny 

a definice týkající se dané problematiky. Důraz je kladen na jednotlivé celky, které svými 

fyzikálně-mechanickými vlastnostmi přispívají k výslednému stavu konstrukce. V převážné 

míře se jedná o poznatky týkající se použitého betonu, ocelových vláken, nebo povrchových 

úprav, především za použití minerálního vsypu. Dále jsou uvedeny specifické normové zkoušky 

vhodné pro vláknobetony a vybrané, nejčastěji se vyskytující poruchy drátkobetonových 

podlah. Takto sestavený podrobný teoretický úvod je nezbytný pro návrh metodiky a realizaci 

diagnostických prací drátkobetonové průmyslové podlahy za účelem hodnocení příčin vzniku 

vad, který je předmětem praktické části této práce.  

Druhá část této práce se zabývá reálnou konstrukcí vybrané průmyslové drátkobetonové 

podlahy. Jsou definovány cíle průzkumu, které jsou v dalších kapitolách následně řešeny. Je 

zvolena metodika řešení za účelem dosažení požadovaných cílů. Pro určení vhodných 

odběrných míst a lokalizace nespojitostí v horní pojízdné vrstvě průmyslové podlahy je použito 

modifikovaného tvrdoměru Silver Schmidt. Tento typ tvrdoměru mimo jiné měří koeficient 
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vrácené energie. Tento zkušební postup je méně závislý na mechanickém provedení zařízení a 

není vyžadována kalibrace do různých směrů. 

Odebrané jádrové vývrty byly převezeny do laboratoře, kde byly upraveny do rozměrů 

zkušebních těles. Nejprve byla stanovena objemová hmotnost jednotlivých těles a dále 

podrobena zkoušce pevnosti v tlaku. Výsledky byly statisticky zpracovány a určen variační 

koeficient. Jeho hodnota byla vyšší, než dovolená limitní hodnota 16%, která je stanovena 

normou ČSN 73 2011. Vyšší hodnota variačního koeficientu zkušebních těles znamená, že je 

hodnocený ztvrdlý beton považován za nesourodý. Pro účely dalšího hodnocení byl celek 

rozdělen do třech samostatných kategorií tak, aby byl variační koeficient jednotlivých kategorií 

menší, než 16%. Ve stanovených kategoriích byl beton zatřízen do třídy C30/37, C20/25 a 

C12/15. Dále v těchto kategoriích byla určena vždy dvě zkušební tělesa, u nichž se stanovoval 

obsah vláken. Výsledky této zkoušky zhodnocuje Tab. 15. Při dodržení zkušebního postupu 

podle normy [6] byl obsah vláken v betonu stanoven na 17,4 kg/m3. Závěry jsou uvedeny 

v kap. 5.4.4.3. Zjištěná hodnota vzhledem k počtu zkoušených těles lze považovat za orientační. 

Byl navržen návrh pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti a mechanické odolnosti 

konstrukce. Vzhledem k množství separačních vad je návrhem povrch s těmito vadymi 

odfrézovat a aplikovat novou jednovrstvou povrchovou úpravu, např. stěrku. Touto úpravou je 

nutné dorovnat vzniklý výškový rozdíl po frézování a dále zajistit bezprašný, nenasákavý 

povrch chránící betonovou desku. Konstrukce diagnostikované průmyslové podlahy by měla 

být dále monitorována. 

V kapitole 5.5.1 jsou vybrána doporučení týkající se návrhu, provádění a zkoušení 

průmyslových podlah. Tato doporučení vycházejí z poznatků a výsledků zkoušek popsaných 

v teoretické a praktické části této práce. Jejich dodržení může mít pozitivní vliv na životnost a 

možné příčiny vzniku vad navrhované konstrukce. 

.
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