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Souhrn 

Se souhlasem ŘSD ČR jsme jako pilotní projekt 
využili drátkobeton pro projektované zesílení 
mostovky na dálničním mostě na D1 přes Sázavu ve 
Hvězdonicích. Projekt rekonstrukce předpokládal 
odbroušení stávající mostovky o 20 mm a realizaci 
spřažené zesilující desky o tloušťce minimálně 100 
mm. Protože se zde jednalo o spojení 40 let starého 
betonu mostovky s novým betonem, což 
předpokládalo vznik takových napětí při smršťování 
nového betonu, bylo rozhodnuto využít příznivých 
vlastností drátkobetonu. Přitom bylo nutné 
navrhnout optimální směs, vyřešit dokonalé 
rozptýlení drátků ve směsi, dopravu a čerpání 
betonu. Celkové množství drátkobetonu pro tuto 
rekonstrukci se pohybovalo okolo 1000 m3. 
Drátkobeton byl vybrán i proto, že v nové desce v 
oblasti nad podpěrami bylo realizováno příčné 
předpětí pomocí monostrandů. 

Oblast použití 

Zatímco v současné době je popsáno využití 
drátkobetonu u průmyslových podlah velkoskladů a 
garáží, zde se jedná poprvé o použití ve velkém 
rozsahu pro dálniční mostní objekt. Jsme 
přesvědčeni, že výsledky získané při tomto pilotním 
projektu povedou k většímu využití této  
perspektivní hmoty při rekonstrukcích v 
inženýrském stavitelství. 

Metodika a postup řešení 

Abychom mohli využít drátkobeton na této stavbě, 
museli jsme vyřešit a zdokladovat tyto úlohy: 
1) Stanovit recepturu pro průkazné zkoušky 

drátkobetonu pro beton třídy C30/37 XF4. 
2) Vyřešit dokonalé rozmístění drátků ve 

vyrobeném betonu. 
3) Prokázat, že rozptýlení drátků ve směsi je 

optimální i po dopravě a uložení betonu. 
4) Zpracovávat drátkobeton v plochách o velikosti 

desítek metrů čtverečních průmyslovým 

způsobem při zachování optimální struktury 
ukládaného betonu. 

Výsledky 

Ad 1) Návrh receptury drátkobetonu C 30/37 XF4 
pro mostovku. Bylo prokázáno, že dávka drátků 40 
kg/m3 zvýší mezerovitost o 3 %, což je velmi nízká 
hodnota. Pro danou konstrukci byly vybrány drátky 
Krampe Harex DE 3/0,8 v dávce 40 kg/m3 (délka 
drátků 35 mm, průměr 0,75 mm, tahová pevnost 
oceli 1200 MPa). 

 
Obr. 1 Vliv množství drátků na mezerovitost betonu. 

Ad 2) Rozptýlení drátků ve výrobně. Míchání směsi 
probíhalo na hřídelové míchačce Stetter BHS o 
objemu 2 m3. Tato míchačka neumožňovala 
dávkování drátků během míchacího procesu, a proto 
bylo přikročeno k přidání drátků až po namíchání 
čerstvého betonu v autodomíchávači pomocí 
rozdružovače zapůjčeného výrobcem drátků.  

 

Obr. 2 Dávkování drátků do autodomíchávače. 
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Ad 3) Zkoušení čerstvého drátkobetonu. Během 
betonáže zkušebního úseku byly odebrány vzorky 
pro měření homogenity čerstvého drátkobetonu. 
Zkouška porovnává množství drátků udané v 
receptuře s množstvím drátků ve vzorcích. Velký 
rozdíl by znamenal nerovnoměrně namíchaný 
drátkobeton, takže v některých částech konstrukce 
by bylo drátků více a v některých méně. Oblast 
konstrukce s nižší dávkou drátků je potenciálně 
riziková pro vznik trhlin. Odběr vzorků na stavbě 
probíhal až za betonovou pumpou, aby byla 
zohledněna všechna potenciální rizika (míchání, 
doprava a čerpání betonu). Změřené hodnoty 
množství drátků u všech vzorků se od množství 
daného recepturou lišily do 5 %, což je vyhovující. 

 
Obr. 3 Magnet pro separaci drátků z čerstvého 

drátkobetonu. 

Ad 4) Zpracování a ukládání betonové směsi na 
mostě. Drátkobeton byl dopravován na stavbu 
automixy o objemu 8 m3. Ty však byly plněny do 
obsahu max. 6 m3, aby vnitřní prostor bubnu 
umožnil kvalitní promíchání betonu během jízdy. 
Beton byl čerpán. Dělníci jej upravovali do hrubého 
tvaru hráběmi. Teprve potom byl optimálně 
vibrován ponornými vibrátory a finálně byl povrch 
urovnán do předepsaného tvaru pomocí vibrační 

latě. Zásadně bylo kontrolováno, aby vibrace byla 
úměrná a hlavně bylo zakázáno využívat vibrace k 
rozmísťování drátkobetonu po ploše. 

Závěr 

Drátkobeton prokázal ve všech směrech lepší nebo 
srovnatelné výsledky jako prostý beton. Využití 
drátkobetonu během modernizace mostního objektu 
významnou měrou pomohlo k eliminaci problémů 
vznikajících během spojování betonů různého stáří, 
a to hlavně výrazným snížením smršťování nově 
betonované vrstvy a zvýšením tahových vlastností 
nové vrstvy (byla zjištěna tahová pevnost až 6,9 
MPa). 

Použitím drátkobetonu se změnil charakter porušení 
z obecně křehkého na houževnatý, jak ukazuje 
následující obrázek. Zkoušky tlakových pevností a 
odolností proti CHRL neprokázaly horší vlastnosti, 
než kterých by dosáhl běžný beton. 

 
Obr. 4 Porovnání prostého betonu a drátkobetonu při 

ohybové zkoušce. 


