
âlenové SVB âR

âESKOMORAVSK¯ BETON a.s.
Beroun 660, 266 01 Beroun

tel.: 311 644 005   fax: 311 644 010
e-mail: alena.husnerova@cmcem.cz

web: www.cmbeton.cz

Holcim (âesko) a.s., ãlen koncernu,
Tovární ul. 296, 538 04 Prachovice

tel.: 466 647 006   fax: 466 823 940
e-mail: info-cze@holcim.com

web: www.holcim.cz

ILBAU spol. s r.o.
Na Bûlidle 21, 150 00 Praha 5

tel.: 222 868 187   fax: 257 316 029
e-mail: frischbeton@bauholding.cz

web: www.frischbeton.cz

KÁMEN ZBRASLAV s.r.o.
Îitavského 1178, 156 21 Praha 5 - Zbraslav

tel.: 257 921 661   fax: 257 920 246
e-mail: kamen_zbraslav@telecom.cz

web: http://kamen.zbraslav.cz

READYMIX âR s.r.o.
K HájÛm 946, 155 00 Praha 5 - StodÛlky

tel.: 235 520 205   fax: 235 520 206
e-mail: info@readymix.cz
web: www.readymix.cz

TBG BETONMIX a.s.
Jihlavská 51, 642 00 Brno

tel.: 547 427 570   fax: 547 427 573
e-mail: miroslav.smutny@cmcem.cz

web: www.tbg-beton.cz

TBG METROSTAV, s.r.o.
Rohanské nábfi. 68, Rohansk˘ Ostrov,

186 00 Praha 8
tel.: 221 862 498   fax: 224 815 892

e-mail: tbgmts@comp.cz
web: www.tbg-metrostav.cz

Skanska Transbeton, s.r.o.
TouÏimská ul. 664, 199 00 Praha 9

tel./fax: 286 923 450
e-mail: obchod@transbeton.cz

web: www.transbeton.cz

ZAPA beton a.s.
VídeÀská 495, 142 01 Praha 4

tel.: 226 004 471   fax: 226 004 470 
e-mail: zapa@zapa.cz

web: www.zapa.cz

Pardubice

Liberec

Dûãín

âeská
Lípa

Jablonec n. N.

Turnov

Lovosice

Mûlník

Vysoké M˘to

Trutnov

DvÛr
Králové n. L.

Hradec
Králové

Rychnov
n. KnûÏnou

Jeseník

·umperk

Svitavy

Moravská
Tfiebová

HavlíãkÛv
Brod

Krnov

Ostrava

Olomouc

Pfierov

Hranice

Vsetín

Vala‰ské
Mezifiíãí

Nov˘
Jiãín

ProstûjovBlansko

Vy‰kov

Kunovice

Znojmo

Bfieclav

Brno

Tfiebíã

Jihlava

âeské Budûjovice

Sobûslav

Tábor
Pelhfiimov

Tû‰ovice

Klatovy

Pfiíbram

PlzeÀ

Karlovy
Vary

Beroun

Rakovník
Kladno

KadaÀ

Chomutov

Louny

Most

Teplice Ústí
n.L.

Kolín

Podûbrady

¤íãany

Karviná

RoÏnov
p. Radh.

Praha

Chabafiovice

Pfiedslav

Bene‰ov
u Semil

Otrokovice

Hodonice

Náklo

Lipník
n.B.

Hru‰ovany
u Brna

Slan˘

LuÏec

Svatobofiice
- Mistfiín

Havífiov
Stafiíã

StráÏnice

Stfiedokluky

Neratovice

Stará Boleslav

PlaÀany

Hulín

Mladá
Boleslav

Písek

Planá

Staré
Mûsto

Vendolí
Tfiinec

Opava

Sokolov

Cheb Mariánské
Láznû

Planá

Îatec

Bene‰ov

Nová Ves n. N.

Mnichovo
Hrad.

Velvary

Hostín

Vrchlabí

Nová
Paka

JindfiichÛv
Hradec

Studená

GolãÛv Jeníkov

Okarec

Jemnice

Moravské
Budûjovice

Skalice
Rataje

Jevíãko

Fr˘dek
-Místek

Vala‰ské
Klobouky

Uhersk˘
Brod

Holubice

Hodonín

Mezní sloÏení betonu
V okamÏiku kdy specifikátor urãí stupeÀ vlivu prostfiedí pro beton, musí zároveÀ
stanovit, jak dosáhnout poÏadované odolnosti betonu. To mÛÏe provést dvûma zpÛsoby:
● buì splní mezní hodnoty pro sloÏení betonu uvedené v informativní pfiíloze F

(âSN EN 206-1 a âSN EN 206-1 Zmûna 2)
● nebo pfiedepí‰e sloÏení betonu s poÏadovan˘mi vlastnostmi

První moÏnost je v âR nová. Zmínûná pfiíloha F pfiedepisuje pro beton a pro dan˘ stupeÀ
vlivu prostfiedí hodnotu maximálního vodního souãinitele, minimální tfiídu pevnosti,
minimální mnoÏství cementu, pfiípadnû dal‰í poÏadavky.
ZpÛsob uveden˘ jako druh˘ je v souãasnosti bûÏnû uÏíván a obvykle je urãen poÏadova-
n˘mi technick˘mi parametry sledované vlastnosti (napfi. poãet mrazov˘ch cyklÛ atd.).
Podrobnûj‰í informace o specifikaci betonu uvádí samotná norma v kapitole 6.2.

Vodostavební beton
Se zru‰ením âSN 73 1209 Vodostavebn˘ betón konãí i oznaãování vodostavebních
betonÛ znaãkami V2, V4, V8, V12. Neznamená to v‰ak konec betonÛ s odolností vÛãi
prÛsaku vody. Jedná se pouze o jin˘ technick˘ popis vlastnosti betonu, kter˘ je
v souladu s nov˘mi evropsk˘mi normami. PÛvodní znaãení V2 aÏ V12 popisovalo stupeÀ
vodotûsnosti betonu stanoven˘ podle âSN 73 1321 Stanovení vodotûsnosti betonu.
âíslo za písmenem „V“ bylo desetinásobkem vodního tlaku v MPa, pfii kterém nedo‰lo
k vût‰ímu prÛniku vody zku‰ebním tûlesem (zpÛsob zkou‰ení a vyhodnocení popisuje
âSN 73 1321).
Podle evropské normy pro stanovení odolnosti betonu vÛãi pronikání vody (âSN EN 
12 390-8 Zkou‰ení ztvrdlého betonu - âást 8: Hloubka prÛsaku tlakovou vodou) se tato
odolnost stanovuje jako maximální moÏn˘ poÏadovan˘ prÛsak vody do zku‰ebního
vzorku. Tento údaj se pak uvede ve specifikaci betonu jako jeden z nepovinn˘ch údajÛ.
ProtoÏe se pÛvodní ãeská a nová evropská zkou‰ka na odolnost vÛãi pronikání vody
betonem li‰í, nedá se bohuÏel v souãasné dobû snadno a jednoznaãnû pfievést stávající
oznaãení na nové.

Oznaãování typového betonu
Dal‰í z v˘znamn˘ch zmûn je oznaãování - novû „specifikace“ betonu. Na rozdíl od stáva-
jících zvyklostí, kdy k urãení betonu obvykle staãilo popsat pouze pevnostní tfiídu, 
âSN EN 206-1 pfiedepisuje celou fiadu povinn˘ch údajÛ, které  musí stanovit specifikátor.
Na druhé stranû je uveden pfiíklad z âSN EN 206-1  Zmûna 2: „oznaãení typového betonu
s jedním doplÀujícím poÏadavkem“. DoplÀujících poÏadavkÛ je moÏné uvést libovolné
mnoÏství na dal‰ích fiádcích.

Nezávaznost normy a Nafiízení vlády 163/2002
âSN EN 206-1, která obsahuje ãásti, jeÏ jsou oznaãeny jako „informativní“, je normou
nezávaznou. Její závaznost se obvykle zajistí smluvnû mezi zúãastnûn˘mi stranami pfii
realizaci stavebního díla. Nicménû pfii nahlíÏení na tento problém je nezbytné vzít v potaz
ãeskou legislativu jako celek, tzn. vãetnû „Nafiízení vlády ã. 163/2002, kter˘m se stanoví
technické poÏadavky na vybrané stavební v˘robky“. Toto nafiízení pfiedepisuje zpÛsob
posuzování shody v˘robkÛ. Pro betony pevnostních tfiíd C12/15 a vy‰‰ích je pfiedepsán
§ 5 neboli certifikace v˘robku. DÛsledkem vzájemn˘ch vazeb obou dokumentÛ je 
skuteãnost, Ïe se v âeské republice v souãasné dobû nedá získat certifikát na beton
podle âSN EN 206-1, pokud jeho parametry neodpovídají informativní pfiíloze F této
nezávazné normy.

Poãet provozoven
ãlenÛ SVB âR ãinil
v roce 2003 celkem
186 v˘robních jednotek

První vydání. Leden 2004

Tento leták je vydán Svazem v˘robcÛ betonu âR
jako pomÛcka pro zavádûní âSN EN 206-1 do praxe.
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Svaz V˘robcÛ Betonu âR
Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4 - Nusle   tel./fax: 261 215 769   e-mail: svb@svb.cz   web: www.svb.cz

Vstup âeské republiky do Evropské
unie sebou nese mnoÏství legislativních
zmûn. Jednou ãástí z nich je zavádûní
evropsk˘ch norem do ãeské praxe. Tato
povinnost vypl˘vá ze závazkÛ, které má
âSNI (âesk˘ normalizaãní institut) vÛãi
CENu (Evropsk˘ v˘bor pro normalizaci) jako
její ãlen. Pro beton to napfiíklad znamenalo
vydání pfiedbûÏn˘ch norem âSN P ENV 206 v fiíjnu
1992 a âSN P ENV 13 670-1 Provádûní betonov˘ch
konstrukcí - âást 1: Spoleãná ustanovení v ãervenci 2001
a definitivní âSN EN 206-1  Beton - âást 1: Specifikace,
vlastnosti, v˘roba a shoda v záfií 2001. V ní se praví: „Této
evropské normû je nutno nejpozdûji do ãervna 2001 dát status
národní normy, a to buì vydáním identického  textu, nebo schválením
k pfiímému pouÏívání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zru‰í
nejpozdûji do prosince 2003“. V˘‰e uvedenou formulací byla dána cesta
dal‰ích zmûn ve stávajících ãesk˘ch technick˘ch normách.

Normy platné od 1.1.2004: Normy ru‰ené k 31.12.2003
Zmûna 2 âSN EN 206-1 âSN 73 1214, âSN 73 1215, âSN 73 1216
Zmûna 1 âSN P ENV 13 670-1 âSN 73 1209

âSN 73 2400 a âSN 73 2402

Zmûny vydávané k evropsk˘m normám obsahují nûkterá ustanovení z ru‰en˘ch ãesk˘ch norem

V první fiadû je tfieba si v‰imnout, Ïe hlavní dÛraz nové normy je poloÏen na kvalitu betonu a jeho Ïivotnost, tedy ne pouze na pevnost, jak tomu
bylo doposud. V dÛsledku to znamená, Ïe rozhodujícím kritériem pro volbu minimální poÏadované pevnostní tfiídy betonu bude ve vût‰inû pfiípadÛ
prostfiedí, ve kterém bude beton umístûn a poÏadavek statika pfieváÏí pouze v˘jimeãnû.

Názvosloví
âSN EN 206-1 uvádí 46 termínÛ a definic. Nûkteré z nich jsou uvedeny zde:
● „ãerstv˘ beton (fresh concrete)

- beton, kter˘ je zcela zamíchán a je je‰tû v takovém stavu, kter˘ umoÏÀuje jeho zhutnûní zvolen˘m zpÛsobem“.
● „vysokopevnostní beton (high-strength concrete)

- beton, kter˘ má tfiídu pevnosti v tlaku vût‰í neÏ C 50/60 pro obyãejn˘ a tûÏk˘ beton a LC 50/55 pro lehk˘ beton“
● „specifikace (specification)

- koneãná sestava dokumentovan˘ch technick˘ch poÏadavkÛ pfiedan˘ch v˘robci ve formû poÏadovan˘ch vlastností nebo sloÏení betonu“
● „specifikátor (specifier) - osoba nebo organizace stanovující specifikaci pro ãerstv˘ a ztvrdl˘ beton“

Dále je pro klasifikaci prostfiedí zaveden v˘raz „stupeÀ vlivu prostfiedí“ a jeho oznaãení podle povahy jeho agresivity:
X0 ... bez nebezpeãí koroze nebo naru‰ení
XC ... s nebezpeãím koroze vlivem karbonatace
XD ... s nebezpeãím koroze vlivem chloridÛ, ne v‰ak z mofiské vody
XS ... s nebezpeãím koroze vlivem chloridÛ z mofiské vody
XF ... stfiídavé pÛsobení mrazu a rozmrazování (mrazov˘ch cyklech)
XA ... stupnû vlivu prostfiedí pfii chemickém pÛsobení

Stupnû vlivu prostfiedí
Pro urãení stupnû vlivu prostfiedí, kterému bude beton vystaven, je v âSN EN 206-1 uvedena tabulka 1 (a v âSN EN 206-1 Zmûna 2 roz‰ífiená
tabulka 1) s informativními (!) pfiíklady zatfiídûní betonov˘ch konstrukcí a jejich ãástí.
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