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Dopravné stavby z betónu
Betón sa historicky osvedčil ako nenahraditeľný materiál 
pri výstavbe dopravných stavieb. Ak výstavbu niektorých 
dopravných stavieb si dnes už bez betónu ani nevieme 
predstaviť (napr. výstavbu mostov), v iných oblastiach má 
betón konkurenciu v použití asfaltu ako spojivového ma-
teriálu (sú to predovšetkým vozovky a ostatné dopravné 
stavby).

Betónové kryty vozoviek preukazujú aj pri zvlášť vyso-
kých nárokoch dlhú životnosť. Náklady na ich zhotovenie 
sú konkurencieschopné, náklady na ich údržbu sú mierne 
a vzhľadom na možnosť ich budúcej recyklácie sú výhod-
ne aj z hľadiska ochrany životného prostredia. 

Široké je využitie betónových krytov vozoviek vo via-
cerých susedných krajinách, akými sú Rakúsko, Česká re-
publika a  Nemecko. Na Slovensku v  poslednom období 
zatiaľ nedošlo k  širšiemu využívaniu betónových krytov 
pri výstavbe diaľnic a vysokorýchlostných ciest, čo súvisí 
najskôr s  tradíciou výstavby asfaltových krytov vozoviek 
na Slovensku v  minulosti v  dôsledku prebytku lacného 
asfaltu na Slovensku, spôsobenú existenciou závodu Slov-
naft a rafináciou ropy v tomto závode, kde asfalt vznikal 
ako sprievodný produkt (čo už nie je pravda pri moder-
ných metódach spracovania ropy, pri použití ktorých už 
asfalt nevzniká). 

Dnes už nemožno hovoriť o asfalte ako o lacnom pro-
dukte, ktorého je nadbytok (v  súčasnosti sa musí dová-
žať), tradícia zhotovovania asfaltových krytov vozoviek 
avšak naďalej pretrváva.

Dopravné stavby zhotovované z betónu
Okrem využívania betónových krytov na diaľniciach a vo-
zovkách všetkých druhov ciest sa vo svete čoraz viac be-
tón využíva aj pri výstavbe betónových stavebných kon-
štrukcií na vysokozaťažených dopravných plochách a  aj 
u  komunálnych cestných stavieb. Ide pritom predovšet-
kým o nasledovné konštrukcie:
•	 kruhové	objazdy,	
•	 jazdné	pruhy	(a zástavky)	autobusov	a trolejbusov	vyso-

kozaťažených mestských komunikácií 
•	 vysoko	zaťažené	mestské	križovatky

Krajiny, ktoré sa stali priekopníkmi v tejto oblasti sú Ra-
kúsko a Nemecko, kde aj pri výstavbe nových kruhových 
objazdov na cestách, ako aj pri rekonštrukcii a  obnove 
kruhových objazdov na starších cestách sa vo veľkej mie-
re využíva ako základný materiál betón – hlavne z dôvodu 
dlhej životnosti takýchto betónových objazdov, napriek 
ich vysokému zaťaženiu hustou dopravou.

Až 15 cm vysoké „hrbole“ na vozovke zhotovenej z asfaltu na 
križovatke  na Lamačskej ceste v Bratislave

Stúpajúce dopravné zaťaženie a  hustota dopravy na na-
šich cestách vyžaduje trvanlivé kryty vozoviek s  dlhou 
dobou životnosti, aby tak v čo najmenšom počte vznikali 
narušenia dopravy a tým zápchy z dôvodov opravy vozo-
viek a ďalších dopravných stavieb, akými sú aj kruhové ob-
jazdy, vysokozaťažené križovatky, zástavky a jazdné pruhy 
autobusov a trolejbusov v mestách.

Betón je materiál priaznivý pre životné prostredie, pre-
tože sa vyrába z minerálnych východiskových materiálov 
a po ukončení životnosti danej betónovej konštrukcie, be-
tón môže byť recyklovaný, t.j. rozdrvený a znovu využitý 
k výrobe nového betónu. 

Povrchové plochy betónových komunikačných plôch, 
vozoviek aj obslužných plôch môžu byť zhotovené tak, 
že zmierňujú ich hlučnosť pri prejazde vozidiel po týchto 
plochách a tiež môžu byť zhotovené s drsným a trvácnym 
povrchom.

Dnes sa dáva prednosť hluk znižujúcim a drsným po-
vrchom krytov vozoviek a  znovu využitie materiálu už 
postavených cestných stavieb získava na význame. Pre-
to musia byť primerane v úvahu brať ohľady na nákla-
dy na nosiče užitočného zaťaženia a používateľov ciest, 
ako aj na hospodárnosť spevnenia vozovky pri plánova-
ní stavebných opatrení a  voľbu stavebného materiálu. 

Betónové konštrukcie sú vo veľkej miere vhodné pre 
splnenie všetkých týchto požiadaviek. Pozitívny vedľajší 
efekt je pritom aj podstatne svetlejšia farba dopravných 
stavieb zhotovených z betónu v porovnaní s konštruk-
ciami zhotovenými za použitia asfaltu a tým ich zvýšená 
vnímateľnosť (t.j. rýchlejšie spozorovanie výskytu kru-
hového objazdu za večerného šera).

Betón sa preukazuje ako zvlášť vhodný materiál pri 
vysokých nárokoch na dlhú životnosť. Náklady na zho-
tovenie dopravných stavieb (konštrukcií) z  betónu sú 
porovnateľné s  nákladmi na zhotovenie týchto stavieb 
z asfaltu. Náklady na ich údržbu sú mierne a pri zohľad-
není životného cyklu, sú to v  súčasnosti hospodárne 
stavebné konštrukcie. Aktuálne sa budú čoraz viac rea-
lizovať betónové stavebné konštrukcie na vysokozaťaže-
ných dopravných plochách aj na komunálnych cestných 
stavbách. Tu sú to predovšetkým kruhové objazdy, jazd-
né pruhy pre autobusy, oblasti križovatiek, zástavky au-
tobusov a trolejbusov.

V mestách sme často svedkami výskytu deformácií u vo-
zoviek zhotovených za použitia asfaltu, ktoré vznikajú 
vplyvom vyšších teplôt a vysokého zaťaženia vozoviek na 
križovatkách, tak ako je to vidieť na nasledujúcom obrázku 
(sú už nebezpečné pre vozidlá s nízkym podvozkom).

Prednosti využitia betónu pri výstavbe kruhových objazdov 
a vybraných častí mestských komunikácií



Nákupné centrum „Bory Mall“ v západnej časti Bratislavy 
má všetky kruhové objazdy zhotovené z betónu

Pre zabránenie 
vzniku trhlín 
vplyvom zmien 
teplôt sú v betóne 
kruhového objazdu 
vytvorené dilatačné 
škáry

Vzhľadove perfektné 
betónové plochy 
kruhového objazdu

KRUHOVÉ OBJAZDY
V ďalšom sú uvedené úspešne príklady realizácie kruhových objazdov z betónu

Viaceré kruhové objazdy pri nákupnom centre „Avion“ 
vo východnej časti Bratislavy sú z betónu

Kruhový objazd 
s pekným vzhľadom 
betónov v západnej 
časti Bratislavy

Jeden z ďalších 
kruhových 
objazdov z betónu 
s narezanými 
dilatačnými škárami 
v betóne



ZÁSTAVKY AUTOBUSOV MESTSKEJ DOPRAVY
Oblasti zastávok hromadnej dopravy v mestách, ak sú zhotovené za použitia asfaltu sú veľmi často znehodnotené výskytom 
veľkých „hrvoľov“ (vznikajúcich tlakom kolies vozidiel za vyšších vonkajších teplôt). Preto sa čoraz častejšie vyhotovujú z betó-
nu, pričom sa často vytvára aj povrchová úprava betónu v tvare dlažobných kociek.

Autobusová a trolejbusová zastávka na Trnavskej ceste 
v Bratislave

Napriek 
viacročnému 
používaniu 
zastávky na jednej 
z najvyťaženejších 
autobusových 
zastávok je povrch 
betónovej vozovky 
nedeformovaný

Ani hustá premávka, 
ani veľké zaťaženie 
od brzdiacich 
a rozbiehajúcich 
sa autobusov 
a trolejbusov ani po 
viacerých rokoch 
prevádzky neviedli 
k pozoruhodnejšiemu 
poškodenie povrchovej 
vrstvy vozovky
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Vysokozaťažená križovatka „Patrónka“ v Bratislave, ktorá bola pri 
rekonštrukcii zhotovená z betónu

Aj po niekoľkých 
rokoch používania 
je povrch betónovej 
vozovky bez 
deformácií

Vplyv hustej 
premávky nenarušil 
pekný vzhľad betónu 
ani jeho celistvosť 

VYSOKOZAŤAŽENÉ MESTSKÉ KRIŽOVATKY
Mestské križovatky sú spravidla zaťažené hustou dopravou. Ak sú zhotovené za použitia asfaltu, vytvárajú sa na nich často už 
po niekoľkých rokoch používania hlboké vyjazdené koľaje po kolesách áut a autobusov. Použitie betónu pri zhotovení vozovky 
križovatky tomu zabráňuje.


