
Základní manipulace s betonem 

je nutné: 

1. Zkontrolovat objednávku druhu a množství betonové směsi 

2. Použít betonovou směs k účelu dle projektové dokumentaci nebo dle technických 

norem: 
-ČSN EN 206+A1 – Beton-Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

-ČSN P 7333 2404 – Beton – Specifikace, vlastnosti a výroba a shoda-doplňující informace 

-ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí 

3. Betonovou směs ukládáme z výšky ne větší  než 1,5 metru a zpracováváme ve 

vodorovných vrstvách stejné tloušťky odpovídající účinnosti použitých 

zhutňovacích prostředků 

4. Zpracovatel musí znát alespoň základní klimatické podmínky pro betonáž 

•  Teplota je pro beton jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících jeho kvalitu. Při nízkých 

teplotách se hydratace cementu zpomaluje a beton tuhne pomaleji. Pokud beton dosáhne teploty nižší 

než +5 °C, proces tuhnutí se takřka zastaví. Při méně než 0 °C již tuhnutí neprobíhá vůbec. 

•  Při vyšších teplotách se tuhnutí betonu výrazně zrychluje. Optimální teploty pro 

betonování jsou v rozmezí +15 až 25 °C.  
•  Betonáž při vyšších teplotách je mnohem náročnější než při nízkých teplotách. 
Minimální teplotu směsi +5 °C je potřeba udržet i po uložení do konstrukce po 

dobu alespoň 24 hodin. Betonovat tedy můžeme pouze do takové konstrukce, která svou teplotou 

nesníží teplotu betonu pod minimální úroveň +5 °C. 

  

5. Doba zpracovatelnosti CEM II třídy 42,5 a vyšší je 60 minut při optimálních 

teplotách 

6. Ošetření betonové směsi 
Beton se musí chránit před mrazem až do dosažení zmrazovací pevnosti(tato pevnost je cca 5 MPa), což 

je cca po 2 dnech (může se lišit dle typu použitého betonu). Ale pozor – nesmí dojít k opakovanému 

zmrazování a rozmrazovaní v prvních 3 až 10 dnech dle typu betonu. Například beton C25/30 bude 

částečně odolný vůči zmrazovacím cyklům nejdříve po 3 dnech při tvrdnutí v okolní teplotě větší než +5 

°C. V místě uložení betonu se nesmí vyskytovat námraza a zmrazky, jelikož by vznikali vodní kapsy. 

Beton při hydrataci vytváří vlastní teplo, ovšem pokud bude venku velmi nízká teplota, mohl by 

zmrznout. Ledové krystaly by narušily nevytvrdlou strukturu cementového tmelu a došlo by k poklesu 

pevnosti betonu. Přestože beton vytváří vlastní teplo, je nutné zajistit vhodný způsob ochrany – od 

zakrytí betonu geotextilií, polystyrénem, slámou či jiným izolantem, až po vytvoření uzavřeného a 

vytápěného prostoru nebo integrování topných systémů přímo v betonované konstrukci. Při 

následném odstraňování izolací je vhodné dávat pozor, aby nedošlo k příliš rychlému ochlazení povrchu 

betonu. Mezi jádrem konstrukce a povrchem je rozdíl teploty větší než +15 °C a může dojít k teplotnímu 

pnutí a prasklinám. 

•  Při betonáži za vyšších teplot (nad +25°C) je bezpodmínečně nutné maximálně zkrátit dobu 

transportu a zabudování směsi. To nejdůležitější je pak následné ošetřování po dobu několika dnů – je 

třeba zabránit přehřátí konstrukce a ztrátě vlhkosti z čerstvé směsi. Betonová směs má se zvyšující se 

teplotou rychlejší náběh pevnosti a tedy rychleji tuhne a tvrdne. To s sebou přináší zároveň rychlý nárůst 

smršťovacího napětí a vysoké riziko vzniku trhlin.  
Konstrukci je tedy potřeba chránit vůči dalším tepelným ziskům, např. slunečním 

zářením. Účinnou ochranu betonu je možné vytvořit mnoha způsoby:  

• pozdějším odbědněním, tvoří-li bednění ochrannou vrstvu, 

• vytvořením zastínění konstrukce, 

• kropením (mlžením) vodou, čímž se konstrukce chladí a v betonu se 

udržuje dostatek vlhkosti, 



• překrytím povrchu vlhčenými tkaninami a fóliemi světlé barvy, není-li 

možné pravidelné kropení, 

• předvlhčením podkladu, který následně zásobuje beton vlhkostí, 

• integrovaným chladícím systémem u masivních konstrukcí 

Podcenění procesu ošetřování může vést k nevratnému poškození konstrukce 

a následným komplikacím s uplatňováním reklamací! 

7. Hutnění betonové směsi 

•  Čerstvý beton se ukládá plynule bez přerušení a hutní se ve vrstvách po celé 

šířce konstrukčního prvku. Během ukládání betonové směsi je nutné provést hutnění. 
To zaručí, že dojde k dokonalé homogenizaci, vyplnění všech míst v bednění a případně odvzdušnění 

směsi. Zavlhlé směsi je vhodné hutnit plošnými vibračními deskami, směsi konzistence S3 a S4 pomocí 

ponorných vibrátorů, horizontální plošné konstrukce vibračními lištami, samozhutnitelné betony 

vpichem tyč. Míra zhutnění má přímý vliv na výslednou pevnost betonu. Při nedostatečném zhutnění 

může dojít až k 80% poklesu pevnosti betonu, což je zejména specifikem zavlhlých směsí. Hutněním je 

potřeba minimalizovat objem prázných míst a to z dalšího důvodu – objem betonu, zejména ve stěnových 

konstrukcích, vyvíjí svou vlastní váhou vysoký tlak. Jsou-li v betonu kaverny, může docházet k jejich 

vyplnění záměsovou vodou vytlačenou ze směsi tlakem dalších vrstev betonu, což způsobí nežádoucí 

defekty, zvláště estetické. Pozor na převibrování, které může mít za následek segregaci 

čerstvého betonu. 

8. Při práci s betonem vždy používejte ochranné prostředky 

• Vodotěsné rukavice, ochranný oděv pro celé tělo, vodotěsnou a dostatečně 

vysokou obuv, ochranné brýle či štít 

Při zasažení očí:oči opatrně opakovaně oplachujte vodou, vyjměnte čočky volejte 

lékaře. 

Při styku s kůží – omyjte vodou s mýdlem. Při podráždění, volejte lékaře. 

Oblečení před dalším použitím vyperte. 

 

Nejčastější prohřešky v úpravě betonu, jakých se odběratelé dopouštějí, jsou: 

• Dořeďování betonové směsi – ač je projektantem nebo statikem navržená konkrétní konzistence, 

dochází často řemeslníky k ředění, protože čím je betonová směs řidší, tím lépe se s ní pracuje.  
• Nesprávné zpracování betonové směsi – neodborná vibrace, a to ať nedostatečným vibrováním 

(typickým příkladem je krátký dosah vibrátoru), převibrováním směsi nebo rozvibrováním výztuže. 

• Nedodržení předepsané třídy betonu 

• Nezajištění stanoveného krytí výztuže nebo dostatečného rozestupu tyčí, kdy se použitá směs 

nedokáže pod tyto místa dostat. 
• Nevhodně připravené bednění, ať nadměrným znečištěním nebo také použitím příliš velkého množství 

odbedňovacího oleje, kdy olej váže vzduch a na povrchu vzniká nadměrné množství pórů. 
• Přidáváním nevhodných příměsí 

 


