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Abstrakt 

Ve vývoji betonových konstrukcí a jejich povrchových úprav se hledají stále nové cesty, 

jak zvýraznit estetickou hodnotu betonu. V možnostech tvarů, struktur a barev 

představuje architektonický beton v rukou architekta a projektanta materiál, kterým je 

možné vyjádřit různý individuální a specifický záměr. Je potřeba poznat a zvládnout 

tyto možnosti, ale i limity, které určují vlastnosti betonu, neboť vhodný návrh 

a provedení betonu vytváří vynikající povrchové úpravy, které jsou jiným materiálům 

a technologiím nedostupné. Teoretická část práce je věnována rozsáhlým souhrnným 

rešerším, které se týkají problematiky architektonického betonu a jeho výroby. Z těchto 

rešerší vychází i nová definice pojmu architektonický beton a jsou nově přepracovány 

a stanoveny třídy architektonického betonu s ohledem na neustálý vývoj technologií 

a možnosti výroby, ztvárnění a úpravy povrchů. Cílem práce je ověření možností 

výroby kvalitních architektonických betonů a dodatečná úprava jejich povrchů 

s ohledem na požadovanou estetickou kvalitu. 

Klíčová slova 

Architektonický beton, samozhutnitelný beton, bednění, separační prostředky, pigment, 

úprava povrchu betonu, pórovitost 

Abstract 

In the development of concrete structures and its finishes we are constantly looking for 

new ways to highlight the aesthetic value of the concrete. With all the possibilities of 

shapes, textures and colours, an architectural concrete in the hands of an architect and 

designer becomes a material, which can be used to express different individual and 

specific ideas. It is necessary to recognize and cope with these possibilities, but also the 

limits, which determine the properties of concrete as the proper design and 

implementation creates excellent finishes that are otherwise inaccessible to other 

materials and technologies. The theoretical part includes an extensive summary carries 

out a research on issues of architectural concrete and its production. From this research 

comes a new definition of architectural concrete and the newly redesigned and 

determined classes of architectural concrete with respect to the continuous development 

of technologies and production possibilities, rendering and surfacing. The aim of the 

thesis is to verify the possibilities of producing quality architectural concrete and 

additional treatment of the surface with respect to the desired aesthetic quality. 

Keywords 

Architectural concrete, self-compacting concrete, formwork, release agent, pigment, 

surface finish, porosity 
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1 ÚVOD 

Je jen málo oblastí v každodenním životě, které nás ovlivňují tak významně 

a současně tak nenápadně jako architektura. Architekturu vnímáme jako běžnou součást 

našeho života, procházíme kolem ní většinou ve spěchu a téměř si neuvědomujeme, jak 

výmluvné je její poselství napříč dějinami a časem. Technický pokrok a nové speciální 

vlastnosti stavebních materiálů poznamenávají tvář dnešní architektury a stejně jako 

v minulosti ji proměňují v trvalý odkaz budoucím generacím. 

V současné době je ve stavebnictví a architektuře jedním ze stěžejních materiálů 

beton, dříve z estetického hlediska velmi podceňovaný [1]. Beton je kámen vytvořený 

lidskou rukou, kde se duch lidské kreativity odráží spolu s nadčasovostí a klidnou 

přitažlivostí věčného materiálu. Stejně jako u přírodního kamene se původ betonu 

projevuje na jeho povrchu, může pak také beton s hladkou povrchovou úpravou při 

odrazu světla vypadat jako samet. Podobně opracovaný povrch betonu zanechává 

organický otisk, často za pomocí použití dřeva či jiného bednícího materiálu. 

Beton je nejrozšířenějším stavebním materiálem na světě. Každoročně se 

použije při výstavbě více než sedm miliard kubických metrů betonu, nicméně většina 

betonu je skryta v podobě inženýrských sítí a základů staveb jako podkladní vrstva pro 

vozovky aj. [2]. Dvě jeho základní vlastnosti, pevnost a odolnost, z něj učinily 

nepostradatelný materiál při realizaci mnoha staveb a objektů [1]. 

Historie prosazení betonu jako konstrukčního materiálu a historie prosazení 

betonu jako materiálu nesoucího vlastní výraz sice mají některé styčné body, ale jejich 

komparace v rámci historie je značně komplikovaná a odlišná. Beton se tak prosadil ve 

dvou horizontech vzájemně vzdálených. Nejpodstatnější zlom přinesl nástup 

architektonického betonu, jenž svým povrchem nejen usnadnil identifikaci materiálu 

a jeho charakteristiky, ale dokázal také vypovídat o podstatě svého vzniku podobně, 

jako lze z povrchu některých kamenů číst záznamy o jejich vznikání, o dramatických 

vulkanických procesech či poklidné sedimentaci [3]. 

Zhotovení kvalitního architektonického betonu je skupinová práce, která 

vyžaduje pečlivost, odborné znalosti, zkušenost, technickou a řemeslnou zručnost. 

Beton neponechává prostor pro chyby. Pro práci s architektonickým betonem je nutné 

mít bohaté zkušenosti a být řemeslně zručný. A to se získává a vyvíjí takřka po celé 

generace [2]. Předem je nutné sestavit klasifikaci požadavků, materiálů a zařízení 

nutných pro požadovanou třídu architektonického betonu a popis jednotlivých 

technologických kroků a úkonů, které je nutné komplexně sladit. Jak ukazují 

zkušenosti, vysoce kvalitního a trvanlivého architektonického betonu je možné 
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Při navrhování nosné části konstrukce a doby pro odbednění je nutné zohlednit 

rozhodující stavební a provozní požadavky (např. třídu betonu, statické požadavky na 

konstrukci či únosnosti bednění), okolnosti specifické pro provádění stavby (např. roční 

období, klimatické vlivy) a okolnosti zahrnující stavební postup (např. bednící systém, 

časové požadavky na provedení díla). 

Při objektivním posuzování provedení pohledových ploch by měl celkový 

dojem stát před dojmem detailním. Posouzení by mělo proběhnout v dostatečném 

časovém odstupu od okamžiku odbednění, protože vzhled nevyzrálého betonového 

povrchu se může v průběhu času ještě měnit. 

Přestože je beton stále považován za studený, hrubý a těžký materiál a jeho 

základní barva – šedá, jako smutná a bez života [2], je potěšující, že ve velkém měřítku 

začíná vynikat také jeho nesmírný estetický potenciál. V dnešní době začíná být beton 

v mnoha projektech důležitý nejen pro naplnění funkce stavby, ale stává se jedinečným 

prostředkem k vyjádření krásy tvarů, povrchů, výtvarné kreativity a celkově estetické 

kvality [1]. Architektonický beton se tak díky rozvíjející se úzké spolupráci architektů 

a technologů betonu dostává do popředí architektury a s ním i přeměna kvantity na 

kvalitu. 

Díky absenci legislativních požadavků na technologii výroby, provádění 

a hodnocení pohledových architektonických betonů je nutné stále rozšiřovat poznatky 

a vědomosti, které by architekty vedly ke stále inspirativnějšímu řešení návrhů, a to 

i díky novým poznatkům o možnostech a schopnostech betonu a jeho chování, kdy 

vizuální zhodnocení a funkčnost budou těmi nejdůležitějšími aspekty. 



2 

2.

K

Pa

ca

s k

ku

do

po

so

de

př

a p

HISTOR

HISTO
ARCH

.1 Histori

Počát

K nejznámějš

antheonu (v

Na te

aementitium

kruhovým p

upolí ve tva

o nebe. 

Za os

okusů a om

ouvisel i vš

enním život

řevážně ja

pucolánový

RIE A SOUČ

ORIE A S
HITEKTO

ie architekt

tky histori

ší dochova

viz Obr. 2). 

Obr. 2

ehdejší dobu

m – což je

půdorysem 

aru polokoul

sm set let d

mylů vyvino

šeobecný úp

tě. Během s

ako výplně

ých příměsí,

ČASNOST 

OUČASN
ONICKÉH

tonického b

ie betonu 

ané betono

2 Klenba řím

u se jedná 

v podstat

o průměru 

le, v jejímž 

dokázali Řím

out uznávan

padek využ

středověku b

ě základů

, což bylo z

POUŽITÍ A

- 14 -

NOST PO
HO BETO

betonu 

jsou kla

ové stavbě 

mského Pan

o impozant

tě prostý b

43,3 m. Ste

vrcholu je 

mané z oby

ný stavební

žívání dosa

byly nepříli

. Zapomn

znovu objev

ARCHITEK

- 

OUŽITÍ 
ONU 

adeny již 

z dob an

ntheonu, Ří

tní stavbu p

beton. Jedná

ejná je i výš

otvor o prů

yčejného vý

 materiál. S

ažených tec

iš kvalitní c

nělo se n

veno ve 14. s

KTONICKÉ

do doby 

ntiky patří

m, Itálie [8]

postavenou 

á se o tvar

ška prostoru

měru 9 m, k

ýplňového m

S rozpadem

chnických 

ementové m

na užívání 

století. 

ÉHO BETO

starých 

í klenba ř

] 

v technolo

arově čistou

u, který je z

který otvírá

materiálu m

m římského 

znalostí v 

materiály po

páleného

ONU 

Římanů. 

římského 

 

ogii opus 

u stavbu 

zastřešen 

á průhled 

metodami 

impéria 

běžném 

oužívány 

o vápna 



hy

st

Jo

k 

do

kt

ne

pr

so

pr

V

M

 
 
 
 

HISTOR

Ožive

ydraulickéh

avebnictví 

osephem As

vytvoření e

Od k

oky, továrn

teré vytváře

evhodný pr

růmyslu na 

oučasně pod

rostor, kde 

V letech 191

Maxe Berga 

RIE A SOUČ

ení zájmu o

ho cementu

v polovině

spdinem  ro

epochy prům

konce 19. st

ní haly, ne v

ely cosi jak

ro křesťans

přelomu 19

dporoval rů

mohlo být 

11 až 1913 

Hala století

ČASNOST 

o hodnotněj

u Bry Higg

ě 19. stole

oku 1824 [1

myslové rev

toletí byl b

však pro „a

ko morální d

ské církevn

9. a 20. stol

ůst velkých 

shromážděn

byla v rozv

í jako víceú

Obr. 3 V

POUŽITÍ A

- 15 -

jší využití b

ginsem v r

etí, souběžn

10], a znač

voluce. 

eton široce

architekturu

dilema. Bet

ní objekty, 

letí vyžadov

 měst. S jej

no větší mn

víjející se W

účelová výst

Výstavba H

ARCHITEK

- 

betonu přine

roce 1779. 

ně s vynále

ně ovlivnil 

e využíván p

u“. Byly to 

ton byl pov

a tím i d

val koncent

jich vývoje

nožství lidí 

Wroclawi po

tavní budov

Haly století [

KTONICKÉ

eslo až 18. 

Samotný 

ezem portl

technický 

pro inženýr

základní v

važován za 

další veřejn

raci lidské p

em souvisel

– divadla, k

ostavena dl

va (viz Obr. 

[9] 

ÉHO BETO

století s vy

beton vsto

landského 

vývoj a nap

rské stavby

vlastnosti m

barbarský m

né stavby. 

pracovní sí

lo řešení v

kina, výstav

le návrhu ar

3 a Obr. 4)

ONU 

ynálezem 

oupil do 

cementu 

pomáhal 

y, mosty, 

materiálu, 

materiál, 

Rozvoj 

ly, a tím 

eřejných 

vní sály. 

rchitekta 

. 

 



kl

be

in

se

ko

m

a 

no

m

m

re

ně

sp

ne

pa

HISTOR

Obr. 4

Jedná

lenbami o ú

ezesporu o 

nteriéru je dů

Počát

e svými s

onzervativn

mechanickéh

ukládání be

Ve 3

ových měs

mnohaposcho

málo plochy 

ealizovány a

Mode

ěkde přímo 

pojovala se 

egativně, d

anelových s

RIE A SOUČ

4 Hala stole

á se o m

úctyhodném

výjimečný 

ůkazem zvl

tkem 20. sto

specifickým

ních sakráln

ho vibrován

etonu [3]. 

0. letech m

t, která se

oďových ob

a ponecháv

a získávaly 

ernistické t

selhaly a b

svými nen

druhá polov

staveb [10] 

ČASNOST 

etí 1911-191

mohutnou k

m poloměru 

stavitelský

ládnutého po

oletí už byl

mi vlastnos

ních staveb. 

ní betonu bě

minulého sto

e již dále

bytných blo

valy dostate

si obdiv veř

teorie se vš

beton se sta

naplněnými 

vina minul

a technokr

POUŽITÍ A

- 16 -

13, architek

kruhovou ž

65 metrů. 

ý experimen

oužití bedn

l beton přijí

stmi. V té

V roce 19

ěhem uklád

oletí předsta

nebudou r

oků s byty p

ek prostoru 

řejnosti. 

šak ne vžd

al obětním 

očekáváním

lého století

ratickou po

ARCHITEK

- 

kt Max Berg

železobetono

Uvážíme-li

nt z betonu

ící techniky

ímán jako p

é době be

17 přišel E

dání, čímž p

avoval beton

roztahovat 

pro stovky 

pro parky a

dy podařilo 

beránkem, 

mi. Architek

í, a to set

olitikou byd

KTONICKÉ

g, Wroclaw, 

ovou stavb

možnosti t

u. Přiznaný

y a řemeslné

plnohodnotn

eton proni

ugene Frey

přispěl ke z

n materiál v

do krajiny

obyvatel, k

a zahrady. N

v praktick

kterého roz

kturu pozna

trvačností a

dlení. Toto 

ÉHO BETO

, Polsko [11

bu s gigan

tehdejší sta

ý betonový

é dovednost

ný stavební 

ikl i do 

yssinet s vy

zlepšení zpr

vhodný k b

y. Vznikaly

které zabíra

Nejlepší z n

kém životě 

zčarovaná v

amenala, a 

a tradicion

odmítnutí, 

ONU 

 
] 

ntickými 

atiky, jde 

ý povrch 

ti. 

materiál 

tradičně 

ynálezem 

racování 

budování 

y studie 

ly velmi 

nich byly 

naplnit, 

veřejnost 

to spíše 

alismem 

resp. až 



HISTORIE A SOUČASNOST POUŽITÍ ARCHITEKTONICKÉHO BETONU 

- 17 - 

zavržení betonu nejlépe vystihuje graffiti nápis na betonové zdi z roku 1970: „Škoda, že 

beton nehoří“ [2]. 

2.2 Současný stav použití architektonického betonu 

Na počátku devadesátých let minulého století se začala rozvíjet úzká spolupráce 

architektů s technology betonu. Z důvodu stoupajících tendencí efektivnosti a snížení 

nákladů staveb se stále výrazněji dostává architektonický beton do popředí architektury. 

K naplnění svých vizí volí mnoho nejen světových architektů beton jako praktický 

a současně krásný materiál. V současné době se hodně mluví o znovuožití brutalismu, 

hlavně ve smyslu nadužívání architektonického betonu [12]. Jako ukázka současného 

„brutalismu“ v použití architektonického betonu v architektuře jsou zde uvedeny dva 

vzorové příklady (viz Obr. 5 - Obr. 9). 

Beton je příjemný svou diskrétní, zdrženlivou a rezervovanou přítomností, proto 

je tak dobře kombinovatelný s jinými materiály a styly. Právě kvalitní betonový povrch 

v kombinaci s různými novodobými materiály (nerezová ocel, sklo, corian) se stal velmi 

moderním. V současné době se architektonický beton používá  nejen jako nosná část 

konstrukce, ale stále více se prosazuje jako designový prvek v exteriéru a interiéru 

(dokonce i v módě, designu, šperkařství aj.), o čemž svědčí řada úspěšných realizací 

(např. viz Obr. 10-Obr. 13). 

2.2.1 Betonové inovační centrum v Chile  

Jednoduchá, pravoúhlá monolitická betonová stavba víceúčelové výzkumné 

budovy v Chile (architekt Alejandro Aravena) využívá jen nejzákladnější materiály – 

vedle betonu dřevo a sklo. Forma masivního betonového bloku nebyla vybrána náhodně 

– je to odezva na místní horké klima (typická skleněná budova spolyká velké množství 

energie na klimatizaci; takto zvolená realizace ušetří dle propočtu ročně až dvě třetiny 

nákladů na vytápění). Z funkčního i estetického úhlu pohledu se jednoduchá, 

redukovaná forma jeví vzhledem k možným budoucím obměnám a obnovám jako 

nejflexibilnější řešení [12]. Těžká hmota betonových bloků vystupuje navenek, zatímco 

uvnitř je volné atrium. Atrium poskytuje interakci mezi obchodníky a výzkumnými 

pracovníky [13]. Budova celkově stála 360 milionů korun, což v současném měřítku 

není určitě moc [12].  
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 recepturou betonu; 

 dopravou, ukládáním a hutněním čerstvého betonu; 

 použitým typem separačního prostředku a způsobem jeho aplikace; 

 vhodným časem odformování betonu; 

 klimatickými podmínkami v době betonáže a během zrání; 

 ošetřováním zabedněného nebo již odbedněného betonu [5]. 

S ohledem na množství a mnohačetnou vzájemnou závislost výše uvedených 

faktorů by měli být všichni účastníci výstavby srozuměni s tím, že při výrobě 

architektonického betonu může i přes největší pečlivost provedení dojít k drobným 

lokálním vadám nebo nepravidelnostem. Výsledek nebude uspokojivý nebo bude 

minimálně nahodilý, pokud se zkombinuje např. dobré plánování s materiálem nižší 

kvality, nebo špatná příprava s kvalitním provedením. 

Veškeré dané požadavky a klasifikace je nutno jasně definovat ve výběrovém 

řízení a jasně a jednoznačně zobrazit ve výkresech pro bednění a vyztužení v prováděcí 

dokumentaci stavby. Důvodem pro jednoznačné definování požadavků je, že vedle 

všeobecných požadavků na homogenní plochy a jejich rovnoměrné napojení, které platí 

pro každý betonový povrch, plynou pro pohledové plochy další dodatečné požadavky, 

jako jsou: 

 požadavek na určitý výsledný efekt architektonického ztvárnění; 

 stavebně-technické požadavky (např. hladký podhled u stropů pro 

následující nátěr a přesný popis jeho způsobu provedení); 

 technologické požadavky (např. zlepšení odolnosti vůči mrazu, posypové 

soli nebo chemickému působení pomocí betonového povrchu, který má co 

nejmenší množství pórů). 

Obecně je nutné již ve fázi projektování stavby dodržet minimální rozměry 

dílců, rozmístění a uložení výztuže, které umožní ukládání a hutnění betonové stěny 

(např. pro pravidelné zasunutí potrubí od čerpadla do stěny, umožnění spuštění 

a vytažení ponorných vibrátorů atd.). 

Pokud lze nedodržením např. tloušťky stěny očekávat ovlivnění jakosti 

architektonického betonu, kdy vzniknou problémy při ukládání betonu z výšky větší jak 

1,0 m volným pádem (beton je třeba ukládat plynule a hutnit ve stejně vysokých 

vrstvách max. do 1 m), je nutné při návrhu třídy architektonického betonu a následném 

hodnocení výsledného povrchu k těmto skutečnostem přihlédnout. Vodorovně uskočené 

nebo shora zakryté bednění, vodorovné hrany lišt nebo vestavěných prvků a šikmé 

sloupy výrazně omezují odvzdušnění betonu, a tím vedou ke vzniku větších plochých 

pórů. 
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K definování a včasnému vzájemnému vyjasnění toho, jaký je očekávaný 

výsledek zamýšlené podoby architektonického betonu, mohou pomoci zkušební 

a referenční plochy nebo srovnatelná (referenční), již hotová stavební díla [7]. 

3.1 Výhody použití architektonického betonu 

Při použití architektonického betonu je třeba věnovat stejnou pozornost 

statickému a konstrukčnímu návrhu, stejně tak i jeho estetické kvalitě. Konstrukční 

návrhy doposud zanedbávaly a nedoceňovaly estetické vlastnosti, povrchovou úpravu 

a celkovou vizuální hodnotu betonu, přestože právě skrz ni pozorovatel nejvíce vnímá 

konstrukci či stavbu. V hodnocení estetických vlastností stavebních materiálů je velký 

rozdíl v tom, zda se betonový prvek projevuje jednoduchým, neupraveným povrchem, 

nebo zda se jeho povrch zušlechťuje s cílem vyzvednout estetickou hodnotu díla. 

Použití architektonického betonu jako finálního povrchu konstrukce má řadu 

technických, technologických, estetických a ekonomických výhod: 

 stálobarevnost – barva je součást a vlastnost betonu; 

 fyzikálně-technické vlastnosti jako konstrukční beton; 

 vytváří se přímo v technologickém procesu (monoliticky, prefabrikovaně); 

 nízké udržovací náklady a dlouhou trvanlivost shodnou s životností objektu; 

 svým vzhledem odpovídá charakteru betonové konstrukce; 

 umožňuje docílit architektonickou svéráznost, potlačuje monotónnost 

a uniformitu; 

 v porovnání s jinými druhy povrchových úprav je ekonomicky výhodný [6]. 

3.2 Projektové požadavky a předpisy stavebně-technických zásad 

Úspěšné provedení architektonického betonu začíná již v projektové 

dokumentaci. Základní požadavky pro zpracování projektové dokumentace jsou 

definovány v normě ČSN EN 13670, čl. 4 a čl. 5 a v její příloze A a B [26]. Specifické 

projektové předpoklady řeší obecný popis požadavků na vzhled, tvar, barvu aj. povrchů 

jednotlivých betonových prvků ve stavební konstrukci. Je nutné stanovení rámcových 

zásad, kterými se zpracovatel prováděcí dokumentace musí řídit, aby se představy 

autora projektu nerozešly s představami realizačního týmu. V zásadě jde především 

o dokumentaci bednění, případně dalších pomocných konstrukcí souvisejících 

s betonáží. 

Při plánování výroby architektonického betonu je nutno zahrnout podstatné 

tvůrčí a technické předpoklady, které je zapotřebí srozumitelně a jednoduše slovně 

vyjádřit. Jde především o technické normy, ze kterých se má vycházet při zpracovávání 

a výrobě architektonického betonu. Pokud je požadováno např. zvláštní členění plochy, 
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uspořádání kotvení nebo vzhled spár, doporučuje se výkresové nebo vizuální zobrazení, 

které bude nedílnou součástí projektové dokumentace. Při plánování nosné konstrukce 

a doby provedení je nutno zohlednit rozhodující stavebně-provozní okolnosti (např. 

beton), okolnosti specifické pro místo stavby (např. roční období) a okolnosti zahrnující 

stavební postup (např. bednící systém). Ve výběrovém řízení je nutno uvést metody 

posuzování a skrze výběrové řízení regulovat subdodavateli zadání prací pro bednění, 

výztuž a betonování. 

3.2.1 Vymezení odpovědnosti za kvalitu provedení architektonického betonu 

Zájmem zhotovitele by mělo být svěřit provedení výroby architektonického 

betonu kvalifikovaným a osvědčeným pracovníkům. S tímto souvisí i vymezení 

odpovědnosti, kdy je zapotřebí zejména určit práva a povinnosti technického dozoru 

investora při přejímce dílčích meziproduktů (bednění, podpěrná a opěrná konstrukce, 

výztuž atd.). Technickému dozoru investora zpravidla připadá úkol koordinace 

jednotlivých účastníků výroby. Měl by zvláště podle kontrolního listu zjistit, zda 

nechybějí některé údaje významné pro popis a specifikaci výkonů (stanovení ceny). 

Důležitým úkolem je také kontrola projektové dokumentace. Při zpracovávání čerstvého 

betonu by technický dozor měl být co nejvíce přítomen na staveništi, aby byla zajištěna 

a kontrolována pečlivá betonáž. Důsledně by měl trvat rovněž na správném ošetření 

betonu a vhodné ochraně provedeného betonového prvku. Je nezbytné stanovit, kdo 

bude odpovídat za vyhotovení speciální dokumentace k provedení stavby (zejména za 

výkresy skladby bednění a nutné detaily jeho úprav) [23]. 

3.2.2 Předpisy stavebně-technických zásad výroby betonu 

Ustanovení, která vylučují odpovědnost zhotovitele za vady díla způsobené 

nesprávnými pokyny objednatele, odkazují na § 2594 (odst. 4) nového občanského 

zákoníku:  

(1) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu 

objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné 

péče. 

(2) Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je 

v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel 

na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel 

právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. 
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(3) Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením 

vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo 

s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. 

(4) Zachová-li se zhotovitel podle odstavců 1 a 2, nemá objednatel práva z vady 

díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu [25]. 

Základním předpisem pro provádění kvalitních betonových prvků je norma 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí [26], která předpokládá zpracování 

projektové (technické) specifikace dle článku 4.2 – Dokumentace. Projektová 

specifikace musí být před zahájením provádění každé části betonové konstrukce „úplná 

a dostupná“ (čl. 4.2.1 odstavec 1). 

Pro architektonický beton by měla být odběratelem požadována od zhotovitele 

zvláštní dokumentace (dokumentace k provedení stavby dle článku 4.2.4 odst. 1 normy 

ČSN EN 13670), a v projektové specifikaci se proto musí uvést její „druh a rozsah“. 

ČSN EN 13670 ve své informativní příloze A uvádí kontrolní seznam deseti požadavků 

na projektovou specifikaci. Jako vodítko při jejich zpracování může sloužit dokument 

„Pohledový beton: technická pravidla ČBS 03“ z roku 2009 [5]. 

Pro montáže bednění, vložek do bednění a odbedňování je nutné jednoznačně 

dodržet požadavky definované v čl. 5 (Bednění a jeho podpůrné konstrukce)  

a v informativní příloze C výše zmiňované normy. Při betonáži je nezbytně nutné 

dodržení ustanovení v čl. 8.2 až 8.4 a  související informativní přílohy F, čl. F.8.2, 

F.8.4.1 a F.8.5. 

V případě užití lehkých betonů z pórovitého kameniva (viz čl. 8.4.2) je mimo 

uvedené nutné zejména pro třídy objemových hmotností nižších než D 1,4  

počítat s vyššími teplotami uvnitř betonované stěny, vyvolanými hydratací cementu. 

Toto je způsobeno výrazně horším odvodem tepla přes stěnu bednění díky nižšímu 

součiniteli teplotní vodivosti než u běžných betonů. 

Odchylky od geometrické tolerance by měly vyhovovat požadavkům daným 

přílohou G normy ČSN EN 13670 pro dané konstrukce – zejména stěny, sloupy, 

průvlaky a stropní desky. Specifikace betonu musí být v souladu s ustanoveními 

ČSN EN 206, čl. 6 [27]. 

Pro posuzování výsledku stavební výroby architektonického betonu musí platit 

zásada, že estetické působení architektonického betonu nelze hodnotit neprodleně po 

odbednění. Celkový dojem lze úspěšně zhodnotit, až když povrch betonu získá určitou 

„patinu“. Ta především způsobí dojem vyrovnanosti drobných barevných rozdílů, které 

u právě odbedněné betonové plochy můžeme obvykle pozorovat. Zároveň musí být 

stanoveno, z jaké vzdálenosti od konstrukce se estetický dojem bude hodnotit. Pro 



DEFINICE A NÁZVOSLOVÍ 

- 28 - 

objektivitu hodnocení je samozřejmě výhodné, existují-li podobné srovnatelné stavby, 

nebo jsou-li zhotovitelem vyrobeny kontrolní (zkušební) vzorky či panely referenčních 

ploch [23]. 

3.3 Realizovatelnost pohledových betonových ploch 

Následující výčet znaků shrnuje ty vlastnosti, které bez ohledu na dohodnutou 

třídu architektonického betonu nejsou technicky a s úplnou jistotou realizovatelné: 

 shodné odstíny všech pohledových ploch stavebního díla; 

 pohledové plochy zcela bez pórů; 

 pravidelná struktura pórů (velikost, distribuce) jak v jednotlivých plochách, 

tak i ve všech plochách celého díla; 

 plochy bez vápenatých výkvětů; 

 odlišná barevnost a textura povrchu v oblasti spojů bednících dílců. 

Popis požadovaných vlastností nad rámec zatřídění dle třídy, kterými se 

smluvně deklarované vlastnosti navíc doplňují, musí být podřízeny technickým 

možnostem technologie výroby a musí být dle dohodnuté třídy odsouhlaseným 

finančním nákladem proveditelné. 

Následujícím závadám je možné se jen omezeně vyhnout: 

 menší barevné odchylky;  

 vyšší výskyt pórů v horních vrstvách svislých dílců; 

 menší krvácení na spojích bednících dílců a v kotevních otvorech; 

 tvorba map či mramorování. 

Následujícím závadám je možné se při odborném provádění a přiměřené 

pečlivosti vyhnout: 

 chyby při ukládání a hutnění betonu (štěrková hnízda, viditelné rozvrstvení 

betonu); 

 hromadění rezavých skvrn od zbytků výztuže; 

 výrony cementového mléka, které jsou způsobeny netěsnými pracovními 

spárami u vertikálních dílců; 

 nepravidelné uspořádání kotev bednění; 

 nečisté provedení hran při užití poškozených nebo tvarově odlišných lišt; 

 odskoky u spojů prvků bednění nad 8 mm; 

 rozdílná kvalita povrchu (barevnost i textura) způsobená špatně 

uskladněným, znečištěným bedněním či nerovnoměrným nanesením 

separačního prostředku [7]. 
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3.4 Hlavní principy výroby architektonického betonu 

Zkušenosti získané z celého světa ukazují, že pro výrobu kvalitního 

architektonického betonu, ať už je monolitický, anebo prefabrikovaný, je třeba ve 

stručnosti dodržet následující požadavky: 

 obsah cementu musí být min. 350 kg/m3; 

 hmotnostní poměr kameniva k cementu nesmí být větší než 6 : 1; 

 vodní součinitel by neměl být větší než w/c = 0,55; 

 hmotnostní poměr písku k cementu nesmí přesáhnout hodnotu 2. Obsah 

písku vyjádřený v hmotnostních procentech všeho kameniva by neměl 

přesáhnout 40 %; 

 povrch bednění (včetně vytvářecích vložek) musí být natolik kvalitní, aby 

umožňoval specifickou výrobu pohledových povrchů architektonických 

betonů; 

 separační nátěr a všechny další přísady a příměsi betonu musí být 

kompatibilní; 

 mělo by být užito konstantní vysokofrekvenční ponorné vibrace; 

 konzistence čerstvého betonu musí být vhodná a ověřená pro zhutňování 

vibrátory, popř. čerpání pumpou, a pro ukládání do svislých forem, aniž by 

docházelo k segregaci nebo nadměrnému vytlačování vody z povrchu směsi. 

K tomu, aby měl beton stále stejnou barvu v průběhu všech postupně 

vyráběných dávek, je nutné dodržet především konstantní obsah cementu, jehož zdroj se 

nesmí měnit a vodní součinitel se musí přesně kontrolovat tak, aby kolísal naprosto 

zanedbatelně. Pokud kolísá množství vody, potom je v oblastech s větším podílem vody 

barevný odstín betonu světlejší, v sušších oblastech je odstín naopak tmavší. 

Barevný odstín se kontroluje na nejjemnějších součástech čerstvého betonu, 

kterými je obvykle cementová pasta s jemnými podíly menšími než 125 m, avšak až 

po řádném vmíchání případného barviva. Právě cementová pasta tvoří kontaktní vrstvu 

čerstvého betonu na styku s plochou bednění. Pro barvu jsou rozhodující cement 

a případné barvivo. Prokázání shody výroby architektonického betonu by mělo být 

založeno v těchto případech především na kontrole množství cementu a ověření vodního 

součinitele a ne jen na kontrole následných pevnostních parametrů. 

Vytvářecí vložky bednění a speciálně vyvinuté, chemicky neutrální, nešpinící 

separační prostředky jsou důležitou složkou k zajištění barevně jednotného betonu, na 

jehož povrchu se nebudou vyskytovat prakticky žádné skvrny způsobené zhutňováním 

nebo odbedňováním betonu. 
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Předem by se měly do vhodného, pro vlastní stavbu předpokládaného bednění 

a za použití vybraného separačního prostředku vybetonovat zkušební vzorky, aby se 

požadovaná kompatibilita bednění a prostředku odzkoušela a jasně prokázala. 

Kmitočet ponorných vibrátorů a účinnost jejich ponoření do čerstvého betonu se 

zkoušejí předem proto, aby se podle průměru jejich účinnosti stanovily optimální 

vzdálenosti jejich vpichů a optimální hloubky vnořování do betonu. To následně 

umožňuje vibrovat se stejnou intenzitou i v oblasti čerstvého betonu při povrchu 

bednění. Právě toto je pro dosažení kvalitního vzhledu betonu jedním z nejdůležitějších 

kroků, a bohužel právě ten je v mnoha specifikacích zcela přehlížen a na stavbách 

opomíjen. 

Je velmi důležité počítat s dlouhodobým procesem stárnutí betonu. Časem se mohou 

objevit vlhkostní skvrny a na povrchu hotového betonu se mohou postupně usazovat 

rostliny, neboť i kvalitní povrchová vrstva betonu je přirozeně porézní a nasákavá. 

Pokud je z nějakého důvodu žádoucí, aby byl povrch nového ztvrdlého betonu 

nepropustný, měly by být používány nátěry, které svým odstínem dobře odpovídají 

přirozenému vzhledu a barvě betonu a přitom nejsou příliš lesklé, s časem nežloutnou 

ani se nerozpadají vlivem UV záření [28] [29] [38]. 
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4 DEFINICE A NÁZVOSLOVÍ 

4.1 Architektonický beton 

Jako architektonický beton je označován beton, na jehož povrch jsou kladeny 

zvláštní estetické požadavky, překračující technická kritéria viditelných znaků, pro které 

je zpravidla charakteristická jedna nebo více následujících skutečností: 

 je použito zvláštního bednění nebo jeho prvků; 

 je použito čerstvého betonu speciálního složení; 

 je použito některé ze speciálních technologií dodatečné úpravy povrchu 

v čerstvém i ztvrdlém stavu. 

U architektonického povrchu betonu je požadován specifický, předem 

definovaný vzhled povrchu. Tím se rozumí soubor viditelných znaků (zpravidla 

geometrický tvar, struktura a textura povrchu, barva aj.), které vyjadřují autorský záměr 

projektanta, popř. architekta v souladu s požadavky investora. Tyto jsou definovány 

dle dohodnutého technického předpisu. 

V zahraniční literatuře jsou pro trvale nezakrytý betonový povrch používána 

následující označení: 

 architectural concrete (anglicky) – překlad: architektonický beton; 

neomítaný beton šedý, bílý i barevný s režným povrchem (otisk bednění) 

nebo povrchem upraveným v souladu s architektonickým návrhem; 

 exposed concrete (anglicky) – překlad: odkrytý, nechráněný beton; jsou tak 

označovány všechny typy betonových povrchů, režné i upravované, betonů 

šedých, bílých i barvených ve hmotě; 

 fair-face concrete (anglicky) – překlad: režný, neomítaný beton; jsou tak 

označovány všechny typy betonových povrchů, režné i upravované, betonů 

šedých, bílých i barvených ve hmotě; 

 sichtbeton (německy) – překlad: pohledový, dekorativní beton, beton 

s upraveným lícem; jsou tak označovány všechny typy betonových povrchů, 

režné i upravované, betonů šedých, bílých i barvených ve hmotě; 

 betón brut (francouzsky) – překlad: surový, režný beton základní 

(šedé/béžové) barvy; používá se pro označení režného betonu (textura 

získaná pouze otiskem bednění) základní (šedé/béžové) barvy, jsou možné 

i některé jednoduché dodatečné úpravy. 
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Z přehledu je zřejmé, že terminologie není vyjasněná, ustálená a jednoznačná, 

proto je těžké považovat architektonický beton za technický termín s přesným 

významem, jemuž všechny zainteresované strany rozumějí stejně [4]. 

Ve středoevropském kontextu nejlépe vystihuje obecné pojmenování při 

projektování tohoto betonu pojem „pohledový architektonický beton“. Při realizaci 

ploch architektonického betonu je již při návrhu nutné zdůraznit častou a otevřenou 

komunikaci všech zúčastněných stran, nutnost výroby zkušebních a referenčních ploch, 

podrobný a jasný popis pohledových betonových ploch s danou specifikací všech 

činitelů ovlivňujících povrch betonu a jeho mezních hodnot a taktéž účast architekta při 

samotné realizaci betonového díla [4]. 

4.2 Definice a názvosloví v procesu realizace architektonického betonu 

Architektonický dílec 

Konstrukční prefabrikáty ze železobetonu nebo předpjatého betonu, které plní svým 

tvarem a plánovaným finálním povrchem estetickou funkci. Vytvářejí vnější 

architektonický pohled stavby, nebo její viditelnou část konstrukce. 

Barevný dekorativní beton 

Beton zhotovený z bílého nebo barevného cementu, nebo z bílého nebo šedého cementu 

s přidáním barevných pigmentů. 

Bednící dílec 

Konstrukčně ucelená část bednění. 

Bednící deska 

Plošný prvek bednění, jehož volná vnější plocha vytváří jako součást kontaktní plochy 

bednění svým otiskem povrch bedněné betonové konstrukce. 

Bednící panel 

Předem vyrobený a jako celek usazený prvek složený z kontaktní plochy bednění, rámů 

a nosníků a případně pásu. 

Bednění záběru 

Skladba optimalizovaného uspořádání bednění pro vytvoření specifického záběru 

(dílce) s určenými velikostmi dílců a speciálními tvary. 

Betonovaný záběr 

V jednom pracovním kroku vybetonovaná pohledová plocha. 
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Dekorativní beton 

Svým složením, výrobním postupem a finální úpravou povrchu má přesně určený 

vzhled se zdůrazněním výtvarného a názorově estetického účinku, čímž se odlišuje od 

obyčejného betonu. 

Hladký beton 

Charakterizuje hladký, netvarovaný a neopracovaný povrch jako přímý otisk bednících 

ploch. 

Individuální bednění 

Bednění, které je vyrobeno speciálně pro individuální betonáž konkrétní konstrukce 

a které obsahuje zvlášť pro tento účel vyrobené individuální prvky. Při jeho návrhu 

a použití je nutno zohlednit statické možnosti jeho jednotlivých prvků. 

Kontaktní plocha bednění 

Plocha bednění vytvářející svým otiskem vlastní tvar a texturu povrchu bedněné 

betonové konstrukce. Je tvořena sledem bednících desek, těsně uspořádaných ve dvou 

směrech. 

Kotva 

Spojení mezi bedněním a protibedněním pro zachycení tlaku čerstvého betonu. 

Kotevní otvor 

Otvor zůstávající v betonovém povrchu na kotevním místě. 

Kotevní rastr 

Geometrické uspořádání kotvení v betonovém povrchu. 

Místo stykování bednících dílců 

Rozhraní mezi jednotlivými dílci bednění. 

Mramorování 

Mrakovité nebo pruhovité rozdíly v barevném tónu betonového povrchu. 

Místo dotyku kontaktní plochy bednění 

Spojení mezi kontaktní plochou bednění v jednom prvku bednění. 

Nosníkové bednění 

Bednící systém s univerzálně užitnými systémovými rozměry (rastrem) s předem 

vyrobenými prvky bednění ze systémových nosníků, desek a volitelných typů 
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kontaktních ploch bednění. Kotvení probíhá v systémovém rastru v ploše prvku 

bednění. 

Odchylka barevného tónu 

Je povolená změna barevného kontrastu šedého přírodního odstínu betonu v posuzované 

ploše, různých pracovních záběrů či konstrukcí, posuzovaná podle barevné škály NCS 

(Natural Colour System). Ke zkoušce rozdílnosti barevných odstínů se na povrchu 

betonu přidrží požadovaná a odsouhlasená škála šedých odstínů a jsou stanoveny 

odchylky barevných odstínů. Při této zkušební metodě je nutné dávat pozor na 

rovnoměrnost osvětlení zkušebních ploch. Je nezbytně nutné, aby byl zkušební povrch 

rovnoměrně vyzrálý, se stabilní vlhkostí, a testován v přiměřené době, avšak nejméně 

28 dnů po výrobě u venkovních ploch a 60 dnů pro vnitřní plochy, např. suterény. 

Cílem není dosažení absolutních, případně definovaných odstínů barevných hodnot, 

nýbrž zachování stanovených tolerancí s ohledem na odchylky barevných odstínů. 

Odskok v pracovní spáře 

Rovinný odskok v místě svislého kontaktu dvou sousedních prvků bednění. 

Opracovaný beton 

Dekorativní beton, který má částečně nebo úplně opracovaný povrch, a tím se na jeho 

výtvarném a estetickém účinku podílí jeho vnitřní skladba. Povrchy je možné opracovat 

v různém stadiu tuhnutí a tvrdnutí betonu. Povrchová struktura může být mírně zrnitá 

nebo s výrazným obnažením plniva. 

Otisk rámu 

Otisk na finálním povrchu betonu způsobený prvky rámu nebo bednění. 

Otřep 

Čárová nerovnost vznikající v místech napojení bednění. 

Pocení (krvácení) betonu 

Vymyté kanálky a jejich větvení s dopadem na zbarvení povrchu zatvrdlého betonu, 

viditelné na finálním architektonickém betonu, které je způsobené odlučováním vody. 

Pohledová plocha betonu 

Viditelná část betonového dílce, která nese znaky jeho vnitřního uspořádání a podmínek 

při realizaci (tvar, požadovaná barva, textura nebo otisk bednících dílců, provedení spár 

aj.) a která podstatně určuje architektonický vzhled dílce nebo celé stavby. Pohledové 

plochy mohou mít v důsledku použití zvláštních bednění velmi různorodý vzhled, a to 

díky speciálnímu složení betonové směsi nebo dodatečnému opracování. 
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Pórovitost 

Podíl otevřených pórů s průměrem 1 mm až 15 mm na testované ploše 50 × 50 cm. 

Pracovní spára 

Spára mezi betonářskými úseky (vertikální a horizontální). 

Prostupy pro vibrátor 

Mezera mezi výztuží a vloženými prvky pro aplikaci ponorných vibrátorů daného 

průměru. Uspořádání prostupů a velikost betonovaných úseků musí stanovit společně 

projektant a technolog. 

Přesah ve spoji bednících dílců 

Posun, obecně ve třech rovinách, mezi sousedními bednícími dílci. 

Rámové bednění 

Bednící systém s univerzálně užitnými systémovými rozměry (rastrem) se vsazenými 

bednícími deskami a zadaným kotevním rastrem, jehož hlavním nosným 

a konstrukčním prvkem je ocelový, příp. hliníkový rám, v němž je osazena bednící 

deska. Rám slouží k přenesení zatížení od čerstvého betonu ke spínání prvků 

a k osazování souvisejícího příslušenství. Rozměry rámových prvků a umístění 

spínacích míst jsou dány systémem. 

Referenční plocha 

Plocha s takovou kvalitou povrchu betonu, která byla smluvně dohodnuta jako 

požadovaný standard architektonického betonu dané konstrukce nebo dílce, mj. pro 

účely přejímky prací. Velikost referenční plochy by měla být minimálně 1,6 m2, nebo se 

musí po dohodě všech zúčastněných stran určit v závislosti na velikosti konstrukce, a to 

včetně tloušťky prvku, šířky a výšky, popř. způsobu a hustoty armování konstrukce, aby 

bylo možné ověřit i vliv technologie ukládání a hutnění betonu odpovídající následnému 

praktickému provádění. U větších konstrukcí a celků je nutné u svislých stěn referenční 

plochu provést na celou výšku podlaží. U sloupů a šikmých ploch je nezbytné 

referenční plochu vytvořit vždy zvlášť od svislých stěn. Kvalita referenční plochy by 

měla být ověřena provedením všech relevantních zkoušek (pórovitosti, stálobarevnosti 

apod.). Kvalita povrchu referenční plochy slouží jako smluvně závazný standard při 

přejímce architektonického betonu. 

Referenční stavba 

Stavba použitá pro porovnání vlastností betonových povrchů. Referenční stavby jsou 

závislé na místě, stáří, podmínkách výroby a užívání. Jsou vhodné k popisu a kvalifikaci 

očekávaných vlastností pro jednotlivá, zadavatelem požadovaná kritéria. 
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Režný beton 

Výsledný povrch betonu dále neupravovaný, v základní (šedé) barvě betonu, který 

vznikne jako negativní otisk bednění (zcela hladký až velmi hrubý), neopracovávaný 

dále žádnou speciální technologií, u kterého (na rozdíl od architektonického betonu) 

není nutně požadován nějaký jeho specifický, předem definovaný vzhled. 

Řešení pracovní spáry 

Úprava betonové konstrukce ve styčné spáře dvou betonážních úseků. 

Separační prostředky 

Prostředky pro usnadnění odbednění či ovlivnění kvality textury povrchu 

architektonického betonu. 

Spárořez 

Spárořez je výkres tvořící součást projektové dokumentace, který znázorňuje 

uspořádání bednění po ploše betonované části konstrukce. V této příloze mohou být 

projektantem stanoveny zvláštní požadavky na bednění, zejména na bednění 

pohledových ploch betonu, a to jako doplněk k standardnímu popisu a výkresu tvaru 

konstrukce. Při tvorbě spárořezu je nutno respektovat možnosti výše uvedených druhů 

bednění. 

Spára kontaktní plochy bednění 

Obecně mezera narušující souvislost povrchu kontaktní plochy bednění. Obvykle se 

jedná o mezeru mezi obvodovými hranami sousedních bednících desek, danou 

netěsností jejich spojů, popř. spojů celých bednících dílců. 

Spoj bednících dílců 

Spoj bednících dílců a desek jednotlivých bednících prvků. 

Struktura povrchu 

Podrobnější tvarové členění jednotlivých ploch architektonického betonu, zpravidla 

dané předepsanými parametry dílčích ploch vytvářených v rámci plochy vymezeného 

celku, včetně jejich vzájemných geometrických odchylek a předepsaného systému jejich 

uspořádání, řazení, natočení apod. Pro výslednou strukturu povrchu je zvlášť významný 

výkres tvaru bednění jako součást realizační dokumentace. 

Stupeň bednění 

Poměr mezi zabedněnou betonovou plochou a objemem uloženého betonu. 

K zabedněné ploše patří pouze plocha betonu dotýkající se bednění. Stupeň zabednění 

je možné určit pro jednotlivé dílce, skupiny dílců nebo pro celou stavbu. 
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Stupeň vyztužení 

Poměr mezi výztužnou hmotou a objemem betonu. 

Systémové bednění 

Typ systémového rámové bednění či systémového nosníkového bednění, které se skládá 

z univerzálně použitelných prvků daných rozměrů, které je možno sestavovat v určitém 

rastru. Používá se k bednění svislých a vodorovných konstrukcí libovolných rozměrů. 

Štěrkové hnízdo 

Vada na betonovém povrchu, např. kvůli chybějícímu cementovému tmelu či 

jemnozrnné maltě, které jsou způsobené segregací hrubého kameniva nebo sedimentací 

pojivové složky s následným vytvořením mezerovité a obnažené struktury hrubého 

kameniva. 

Textura povrchu 

Podrobné, záměrné lokální utváření struktury nebo řešení vzhledu povrchu 

architektonického betonu. Vlastnost finálního povrchu zatvrdlého betonu odpovídající 

zvolenému typu povrchu desek bednění, popř. vytvořeného dodatečným opracováním 

zatvrdlého povrchu betonu. 

Tvarovaný beton 

Beton s hladkým povrchem, neopracovaný, tvarovaný pravidelným nebo nepravidelným 

profilováním, získaný prostřednictvím formy nebo vytvářecích vložek do bednění. 

Tvarovaný opracovaný beton 

Povrch tvarovaný a částečně nebo úplně opracovaný různým způsobem, s obnaženou 

vnitřní strukturou betonu. 

Tvar povrchu 

Základní geometrický tvar povrchu bedněné betonové konstrukce nebo dílce daný 

projektovou dokumentací objektu, zejména výkresem tvaru (jsou tak definovány 

základní rozměry včetně přípustných tolerancí, sklony, zakřivení, výstupky, odsazení 

atd.). 

Uložená vrstva betonu 

Vrstva čerstvého betonu, která byla uložena a zhutněna v jednom pracovním kroku. 

Výrobce betonu 

Firma odpovědná za výrobu a dodávku čerstvého betonu na staveniště. 
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Výron cementového tmele 

Vystoupení cementového tmele či jemnozrnné malty na netěsných místech bednění 

a napojení dílů. 

Vytékání jemné matly 

Vystoupení cementového mléka na netěsných místech bednění a napojení dílů. 

Vzorový výkres bednění 

Výkresové zobrazení geometrie betonového povrchu pro příklady dílů s údaji 

k bednícímu systému, k velikostem prvků bednění, kotevním místům, betonářským 

úsekům, pracovním spárám apod. 

Závěsné místo 

Upevňovací místo pro zavěšení konzol, konstrukcí nebo šplhacích prvků. 

Zkušební plocha 

Zkušební plochou je buď ucelená pohledová plocha betonu vybrané části konstrukce, 

nebo pohledová plocha speciálně vyrobeného dílce, které slouží jako praktický pokus 

o vyvinutí a osvojení si technologického postupu potřebného k zajištění požadované 

kvality povrchu betonu. Po odsouhlasení všech zúčastněných stran se ze zkušební 

plochy může stát plocha referenční. Je vytvořená zhotovitelem bez závazné úmluvy se 

zadavatelem za účelem ověření receptury betonu, způsobu betonáže či typu bednění 

a jeho povrchu s cílem dosáhnout kvality vzorové plochy. 

Zpracovatel betonu 

Firma odpovědná za uložení, zhutnění, ošetřování a odbednění betonovaného záběru či 

za dodatečné opracování povrchu zatvrdlého betonu [5] [6] [7]. 
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5 VLIVY PŮSOBÍCÍ NA KVALITU ARCHITEKTONICKÉHO 
BETONU 

Mezi zásadní vlivy působící na kvalitu architektonického betonu patří 

povětrnostní podmínky, složení čerstvého betonu a jeho následné uložení a ošetřování, 

bednění a typ separačního prostředku se způsobem jeho nanesení. 

5.1 Vliv povětrnostních podmínek na povrch architektonického betonu 

Na všechny venkovní pohledové povrchy betonových stavebních konstrukcí 

působí řada činitelů, které postupně způsobují jejich degradaci, fyzikální změny, 

ovlivňují jejich životnost a trvanlivost, zhoršují barevnost a celkovou estetickou 

hodnotu. K činitelům, které nejvýrazněji ovlivňují zvětrávání betonového povrchu 

a jeho estetickou kvalitu patří: 

 nečistoty z ovzduší; 

 dešťová voda (působení vody a vlhkosti obecně); 

 iminentní vlivy – např. povrchové změny betonu způsobené změnou jeho 

vnitřních vlastností v čase (výkvěty); 

 sluneční záření; 

 teplotní a vlhkostní šoky; 

 mráz (resp. opakované zamrzání a rozmrzání povrchu betonu); 

 biologické vlivy (mikroorganismy, plísně, mechy aj.). 

Povrch architektonického betonu musí mít takové technické vlastnosti, aby 

těmto vlivům trvale odolávaly, resp. snižovaly a oddalovaly jejich degradační účinek. 

5.1.1 Vliv slunečního záření na venkovní povrchy architektonických betonů 

Sluneční záření má přímý vliv na stav betonových konstrukcí, na jejich teplotu, 

vlhkost a pohyb vzdušných proudů v jejich bezprostředním okolí. Jedna z důležitých 

vlastností venkovních povrchů betonových konstrukcí je jejich schopnost pohlcovat 

nebo odrážet sluneční záření závisející na: 

 vlnové délce záření; 

 úhlu dopadu paprsků na povrch v závislosti na orientaci plochy ke světovým 

stranám a zeměpisné šířce; 

 barvě povrchu; 

 stupni nasycení povrchových vrstev vlhkostí. 

Ze staticko-konstrukčního hlediska je důležité celkové pohlcené záření, které se 

mění na teplo a způsobuje tepelné deformace zejména povrchových vrstev stavební 
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konstrukce. Hodnoty tepelného zatížení konstrukce je třeba zohlednit již v návrhu 

projektové dokumentace. 

5.1.2 Vliv dešťové vody na povrch betonových konstrukcí 

Dešťová voda patří k nejzásadnějším degradačním činitelům betonových 

pohledových ploch, kde její fyzikální účinek ještě znásobuje obsah exhalací (kyselé 

deště). Svým působením na vlhkostní stav obvodového pláště konstrukce přímo 

ovlivňuje jeho fyzikální vlastnosti a chemicky působí na tvorbu výkvětů tím, že 

rozpouští některé látky uložené blízko k povrchu, čímž oslabuje vytvořené pevné 

struktury povrchu a způsobuje jejich zvětrávání. 

Dešťová voda má na povrch fasády dvojí vliv: 

 čisticí; 

 znečišťující. 

Čisticí efekt deště se projevuje nejvíce na horních místech stavební konstrukce. 

Postupně, jak na sebe nabírá nečistoty z povrchu, má stékající voda znečišťující vliv. 

Pokud se voda účinně neodvádí se snižující výškou konstrukce, její znečišťující účinek 

narůstá. Mrholení a slabý déšť shlukuje nečistoty do pramínků, způsobuje jejich 

pozvolné stékání po povrchu a vytváření znečišťujících fleků. Z těchto důvodů je třeba 

již při návrhu konstrukce tento dvojí vliv dešťové vody zohlednit [6]. 

5.1.3 Vliv teploty na výrobu architektonických betonů 

Nejlepších výsledků u architektonického betonu je možné dosáhnout při okolní 

teplotě od cca 10 do 25 °C. Tuto okolnost je nutno zohlednit při plánování stavby. Za 

jiných teplot je třeba nadefinovat přesné požadavky na realizaci a tyto odsouhlasit 

všemi zúčastněnými stranami. Taktéž se doporučuje výroba referenční plochy za 

daných reálných teplotních a klimatických podmínek. 

5.2 Vliv návrhu složení čerstvého betonu 

Návrhu receptury pro architektonický beton je třeba věnovat individuální 

pozornost, vycházející ze všeobecných zásad pro návrh betonu. Požadavky na konkrétní 

vlastnosti architektonického betonu mají většinou modifikované nároky od návrhu 

běžných konstrukčních betonů. Jejich rozdílná skladba vyplývá především z nároků na 

vzhled architektonického betonu. 

Receptura betonu musí mít takové složení, aby konzistence čerstvého betonu 

a velikost zrn kameniva vyhovovaly postupu betonáže, hutnění a tvaru betonovaného 

díla. Beton nesmí změnit své složení a konzistenci při dopravě a dalším zpracování. 
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Každá změna vstupních materiálů a každá změna složení betonu se obvykle projeví na 

vzhledu pohledových ploch. 

Je nutné dodržet následující opatření: 

 používat taková složení betonu, která při menších rozptylech kvality 

a množství vstupních materiálů a homogenity jejich zamíchání nevyvolávají 

podstatné změny vzhledu pohledových ploch; 

 při výběru příměsí pro architektonický beton je nutné volit nenasákavé 

materiály, které sníží náchylnost betonu k sedimentaci a odlučování vody. 

Obsah jemných podílů do 0,25 mm by včetně cementu neměl překročit 

hodnotu 500 kg/m3. Pro pohledové plochy ze samozhutnitelného betonu by 

se max. množství jemných částic včetně cementu měl pohybovat mezi 

hodnotami 550 až 600 kg/m3; 

 nepřekračovat vodní součinitel w/c = 0,55. Praktické zkušenosti ukazují, že 

již při kolísání hodnoty vodního součinitele Δ w/c = ±0,02 může docházet ke 

zřetelným odchylkám v barevném odstínu betonu; 

 použití recyklovaného betonu a recyklované (např. kalové) vody je 

nepřípustné; 

 konzistence betonu musí být stanovena před zahájením betonáže s ohledem 

na použitou technologii ukládání a hutnění. Doporučená konzistence měřená 

sednutím kužele by měla být na stupni S3, nebo na dolní hranici mezi 

stupněm S4. Odchylka od dohodnuté hodnoty konzistence by se při dodávce 

čerstvého betonu neměla lišit o více než ±20 mm. 

Požadovaná, resp. doporučená opatření na straně dodavatele betonu: 

 v závislosti na příjezdových podmínkách na staveniště, na způsobu ukládání 

betonu a na velikosti stavby je třeba předem dohodnout časový sled dodávek 

betonu; 

 při použití velmi účinné míchačky by doba míchání neměla být kratší než 

60 sekund, protože pro zajištění kvality architektonického betonu je určující 

podmínkou správná a stejnoměrná homogenita a konzistence čerstvého 

betonu; 

 dodržovat složení kameniva blízké směrné křivce zrnitosti (viz Obr. 18 - 

Obr. 21). Jemné podíly do 0,125 mm by se měly pohybovat okolo 

max. možné horní hranice směrné křivky zrnitosti; 

 u betonů s nízkým obsahem jemných podílů a při použití praného drobného  

kameniva se osvědčuje mírné, cca 4% provzdušnění. 
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5.2.1 Vliv výroby, ukládání a ošetřování architektonického betonu 

Při výrobě architektonického betonu jsou na betonárnu kladeny zvláštní 

požadavky na přesnost dávkování složek betonu, účinnost míchání a řízení míchacího 

procesu. Míchačka musí zajistit rovnoměrné promíchání jednotlivých vstupních složek 

a dosažení stejnoměrné konzistence po celou dodávku čerstvého betonu. 

Úprava konzistence čerstvého architektonického betonu na staveništi přidáním 

vody je povolená pouze pod dohledem technologa betonárky a tato skutečnost musí být 

vždy písemně zaznamenána (především u betonáží v letních měsících). Celkové 

množství záměsové vody dle předepsané receptury nesmí být překročeno. 

Požadavky na dopravu a ukládání betonu jsou definovány normou 

ČSN EN 13670 čl. 8 [26]. Pracovní postup betonáže je nutno stanovit dle klimatických 

rámcových podmínek (např. déšť, sníh apod.). Obecně je nutné již ve fázi projektování 

stavby dodržet minimální rozměry dílců, rozmístění a uložení výztuže, které umožní 

ukládání a hutnění betonové stěny (např. pro pravidelné zasunutí potrubí od čerpadla do 

stěny, umožnění spuštění a vytažení ponorných vibrátorů aj.). Pokud lze očekávat, např. 

nedodržením tloušťky stěny (krytí výztuže), ovlivnění jakosti architektonického betonu, 

je nutné již při návrhu třídy architektonického betonu a následném hodnocení 

výsledného povrchu k těmto skutečnostem přihlédnout. 

U bednění, ve kterém zůstává připravené armování delší čas bez betonu, mohou 

na kontaktní ploše bednění vznikat mapy po rzi. Proto je nutné zakrytí výztuže nebo 

připraveného konstrukčního dílce. Dodatečná aplikace separačních prostředků na 

bednění, kde je připraveno a uloženo armování, je nepřípustná. Časový úsek mezi 

dokončením přípravy bednění a zahájením betonáže má být co nejkratší. Při ukládání je 

nutno zabránit rozmísení betonu, např. použitím čerpacích hadic, betonovacích nohavic 

nebo žlabů. Beton je třeba ukládat plynule a hutnit ho ve stejně vysokých vrstvách 

(doporučená výška vrstev je 0,5 m). Teplota čerstvého betonu při ukládání musí 

vyhovovat příslušným normám ČSN EN 206 [27] a ČSN 13670 [26]. 

5.2.2 Hutnění betonu 

Základní požadavky na hutnění jsou stanoveny v čl. 8.4.1 přílohy F normy 

ČSN EN 13670 [26]. Běžné TVC betony (tradičně vibrované betony) se hutní pomocí 

výkonných ponorných, příložných nebo povrchových vibrátorů. Beton musí být zhutněn 

tak, aby bylo bezpečně dosaženo požadovaných vlastností ohledně homogenity, 

únosnosti, hustoty a povrchové kvality. Beton je nutno komprimovat tak dlouho, dokud 

nevznikne uzavřený povrch a neunikají žádné větší vzduchové bubliny. 
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Příložné vibrátory 

Vibrátory je nutno dimenzovat a rozmístit tak, aby mohl být čerstvý beton 

v předpokládané míře řádně zhutněn v celém rozsahu a tloušťce betonovaného dílce. 

V závislosti na účinné hloubce vnějších vibrátorů je nutno vibrátory namontovat na 

bednění jednostranně nebo oboustranně, popř. použít v kombinaci s ponornými 

vibrátory. Při montáži vnějších vibrátorů je nutno dbát na pevné upevnění, přenášející 

vibrace, co nejblíže ke kontaktní ploše bednění. Účinnost vibrace musí být v celé 

vibrované ploše (v celém objemu dílce) stejná, aby nevznikaly rozdíly v hutnosti betonu 

a nedošlo k jeho rozmísení a krvácení. Oblast působení příložných vibrátorů se musí 

celoplošně překrývat, podle toho je nutné vhodně zvolit odstupy montáže. Nasazení 

příložných vibrátorů je obzvláště doporučené na: 

 komplikované geometrie dílu (podkos, šikmý povrch dílu); 

 úzké díly; 

 vysoký stupeň vyztužení v díle; 

 velké výřezy; 

 vysoký podíl vkládaných prvků; 

 vysoké požadavky na architektonický beton. 

5.3 Samozhutnitelné betony (SCC) pro výrobu pohledových ploch 

Samozhutnitelný beton je speciální typ betonu, jehož výzkum se započal 

rozvíjet v 90. letech minulého století v Japonsku a je běžně znám pod zkratkou SCC 

(Self-Compacting Concrete). V počátcích jeho vývoje byl používán především 

k betonáži složitých a hustě vyztužených konstrukčních prvků. Nyní se tato technologie 

používá i pro běžné betonáže a množství aplikací touto technologií je stále na vzestupu 

[30]. 

Technologie výroby SCC betonů je založena na výborných reologických 

vlastnostech čerstvých betonů, které umožňují dobré vyplnění prostoru bednění, 

odvzdušnění a zhutnění působením gravitace bez působení vnějších sil, např. vibrace. 

Tím je z procesu vyloučen vliv lidského faktoru, který např. nestejnou dobou vibrace 

ponornými vibrátory a jejich nerovnoměrným rozmístěním může způsobit lokální 

změnu vodního součinitele na styku betonu a bednění, a tím i následnou změnu odstínu 

ztvrdlého betonu. 

5.3.1 Reologické vlastnosti čerstvých SCC betonů 

Reologie čerstvého samozhutnitelného betonu se odvíjí od reologických 

vlastností cementového tmele, který je složen z cementu, vody, příměsí a přísad. Tento 

tmel vyplňuje prostor mezi zrny kameniva a zásadně ovlivňuje chování a pohyblivost 
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celé betonové směsi. Pohyblivost cementového tmele je ovlivněna jeho viskozitou. 

S velikostí vodního součinitele se mění i vnitřní koheze cementového tmele. Při nízkém 

vodním součiniteli se cementový tmel chová jako sypká partikulární látka s malou 

soudržností a vysokým vnitřním třením. Při vyšším vodním součiniteli se cementový 

tmel ztekucuje v důsledku snížení jeho viskozity, všechny dutiny mezi zrny se zaplňují 

cementovým tmelem, klesají kapilární síly a suspenze se stává pohyblivější. 

Konzistence čerstvého samozhutnitelného betonu je přímo závislá na viskozitě 

cementového tmele, vodním součiniteli, množství jemných příměsí (do 0,25 mm), 

celkovém měrném povrchu, množství a kvalitě použité přísady, objemu cementového 

tmele, kvalitě použitého kameniva a jeho tvarovém indexu. U samozhutnitelných 

betonů je nutno počítat se zvýšeným obsahem cementu, jemných podílů a s nutností 

použití superplastifikačních přísad, které dovolují dostatečné ztekucení cementového 

tmele při současném použití nižšího vodního součinitele. V praxi se k popsání 

a vyhodnocení vlastností čerstvého samozhutnitelného betonu používá několik 

zkušebních postupů. Tyto postupy vyhodnocují tři základní vlastnosti čerstvých 

SCC betonů, a to především tekutost, odolnost proti blokaci a odolnost proti segregaci. 

Dalším důležitým požadavkem je možnost provádět zkoušku i mimo laboratorní 

podmínky, například na stavbě, a také možnost snadné opakovatelnosti zkoušky. 

Zkušební metody (viz Tab. 1) by měly zohledňovat použití různých frakcí kameniva 

i hustotu vyztužení v závislosti na maximálním použitém zrnu kameniva [31]. 

Tab. 1 Soubor zkoušek reologických vlastností čerstvých SCC betonů 

Název zkoušky Norma Zjišťovaná vlastnost 

Zkouška sednutí-rozlitím ČSN EN 12350-8 [32] Tekutost 

Zkouška V-nálevkou ČSN EN 12350-9 [33] Tekutost 

Zkouška L-truhlíkem ČSN EN 12350-10 [34] Odolnost proti blokaci 

Zkouška segregace při 
prosévání 

ČSN EN 12350-11 [35] Odolnost proti segregaci 

Zkouška J-kroužkem ČSN EN 12350-12 [36] 
Tekutost, odolnost proti 
blokaci 

5.3.2 Kritéria ovlivňující vlastnosti samozhutnitelných betonů 

 Pohyblivost – je to schopnost čerstvého betonu téci a vyplňovat formu 

betonem v požadovaném rozsahu. Tato schopnost je zajištěna přidáním 

vhodného plastifikátoru a vhodným kamenivem, které závisí na tvarovém 
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indexu, obsahu jemných částic, jílové příměsi a limitním množství. Míra 

tekutosti není závislá na množství záměsové vody [31]; 

 Segregace – představuje oddělení jednotlivých složek nebo jejich částí 

z rovnoměrného zastoupení v celém objemu betonu. Náchylnost k segregaci 

neboli rozměšování je nejčastěji způsobena rozdílnými objemovými 

hmotnostmi jednotlivých komponentů ve směsi betonu. Odolnost vůči 

segregaci je zajištěna nízkým vodním součinitelem, omezením objemu 

kameniva a dostatečným množstvím plniv do velikosti zrn 0,25 mm [30]; 

 Blokace – čerstvý beton musí být schopen bez problému protéci mezi 

jednotlivými pruty výztuže, aniž by docházelo k jakémukoliv hromadění 

betonu, zejména hrubších frakcí kameniva před výztuží; 

 Odlučování vody – je nežádoucí jev, který nastává v čerstvém betonu při 

přebytku vody a způsobuje rozměšování suspenze. Při tomto jevu cementová 

zrna spolu s jemnými podíly sedimentují ve formě vodní suspenze na 

povrchu čerstvého betonu a po určité době se objeví vodní hladina relativně 

čisté vody. Sedimentace cementových zrn je způsobena flokulací zrn 

cementu v nadměrném množství vody v suspenzi. Míru odlučování vody lze 

redukovat snížením vodního součinitele nebo opětovným remixováním [37]; 

 Stabilita – je schopnost čerstvého betonu odolávat působení vnějších vlivů 

na změnu vnitřní stejnorodosti při transportu směsi a betonáži; 

 Samonivelační schopnost – je to schopnost betonu po uložení ve formě 

vytvořit vodorovný povrch bez velkých odchylek od rovinatosti; 

 Schopnost vytěsnit vzduchové póry – schopnost čerstvého betonu vytěsnit ze 

svého objemu maximální množství vzduchových bublin za vzniku kvalitního 

hutného betonu [30]. 

Metoda dosažení samozhutnitelnosti betonu vyžaduje nejen vysokou 

deformabilitu cementové kaše nebo malty, ale také odolnost vůči rozměšování malty 

a kamene při protékání betonu zúženými oblastmi mezi pruty výztuže. Frekvence kolizí 

a kontakt mezi částicemi kameniva může vzrůstat s klesající relativní vzdáleností mezi 

nimi a míra vnitřního napětí může růst při deformaci betonu zejména v okolí překážek. 

Výzkumem se zjistilo, že energie potřebná pro tečení je spotřebovávána zvýšeným 

vnitřním napětím, což má za následek zablokování částic kameniva. Omezení obsahu 

hrubého kameniva (pohlcuje nejvíce energie) na nižší úroveň tomuto zablokování 

účinně zabraňuje. 

Při návrhu SCC betonů je třeba respektovat tři základní požadavky: 

 omezený obsah kameniva; 

 nízký vodní součinitel; 
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 použití plastifikačních přísad [39]. 

Technologie SCC betonů je vhodná pro výrobu monolitických 

i prefabrikovaných konstrukcí. Obzvláště v prefabrikačním průmyslu použití 

SCC betonů minimalizuje rizika poškození zdraví, která jsou spojena s mechanickými 

vibracemi působícími na pracovníky a zároveň zlepšuje vizuální kvalitu výrobků díky 

minimalizaci tvorby vzduchových bublinek na povrchu betonu [5]. 

Povrch kvalitního SCC betonu se vyznačuje těmito vlastnostmi: 

 hustá, uzavřená textura povrchu; 

 jasně definované vnější i vnitřní rohy; 

 dokonalá reprodukce textury a dalších designových prvků strukturovaného 

bednění; 

 menší odchylky barevných odstínů na povrchu betonu v důsledku vyloučení 

vibrace; 

 odstranění řady problémů způsobených vytečením cementového mléka 

v důsledku vhodné viskozity tmele. 

Kvalitních pohledových povrchů lze dosáhnout i tam, kde by to s tradičním 

vibrovaným betonem (TVC) nebylo možné, protože hustá výztuž by nedovolila použít 

konvenční metody zhutňování. Při betonáži s TVC se dosahuje dočasného ztekucení 

čerstvého betonu v důsledku vibrování, které vytlačuje zachycený vzduch. Tento proces 

je však zřídkakdy zcela úspěšný a na mnoha svislých površích ztvrdlého betonu jsou 

vzhledové vady, které jsou s procesem vibrování přímo spojeny. U čerstvých SCC 

betonů se sleduje zejména schopnost vyplnění a rychlost roztečení. 

Při použití SCC je nutné věnovat zvýšenou pozornost realizaci bednění, neboť 

SCC betony věrně reprodukují kontaktní plochu formy bednění, a tím pádem se na 

povrchu betonu zkopírují všechny defekty kontaktní plochy bednění. Z důvodu 

vysokého potenciálního tlaku na bednění při ukládání SCC je nezbytné, aby bylo 

bednění dostatečně pevné, tuhé a řádně ukotvené, aby se zabránilo jakémukoliv pohybu. 

Separační prostředky na bázi vosku mohou mít příliš vysokou viskozitu, 

zejména v kombinaci s nepropustným bedněním. Vhodnější jsou proto přípravky na 

bázi rostlinných a minerálních olejů, vždy však pouze za předpokladu, že jsou správně 

naneseny. Příliš silná vrstva separačního prostředku přispívá k vytváření pórů, neboť 

vzduchové bubliny lépe přilnou k nanesené silnější vrstvě separačního prostředku. 

5.3.3 Čerpání a ukládání čerstvých SCC betonů 

Ukládání a zhutňování SCC betonů popisuje norma ČSN EN 13670 v čl. 8.4.3 

přílohy F [26]. Při betonáži pomocí čerpadla na beton je vhodné čerpadlo rozběhnout 
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cementovým mlékem, nikoliv za použití rozběhové chemie. Doprava SCC betonů může 

proběhnout jeřábovým výtahem, jeřábovou dráhou nebo pumpováním. U vestavby 

s jeřábovým výtahem je nutno dbát zvláště na těsnost jeřábového výtahu. Technika 

ukládání je důležitá zejména vzhledem k prevenci vzniku bublin, neboť při ukládání 

SCC betonů musí být umožněn volný únik vzduchu. 

Vlivy na kvalitu betonu při ukládání SCC betonů: 

 vysoká rychlost lití zabraňuje úniku vzduchu; 

 příliš nízká rychlost lití může zapříčinit vytváření pórů, protože chybí 

nezbytná míra soustavného vnitřního pohybu směsi, která napomáhá úniku 

vzduchu; 

 vysoké vrstvy uloženého betonu zabraňují úniku vzduchu; 

 pokud beton padá z větší výšky volným pádem, je očekávané zachycení 

většího množství vzduchu a ztížení jeho úniku; 

 minimální vzdálenost pohybu čerstvého betonu může být nezbytná pro 

zajištění úniku vzduchu, naopak jsou-li vzdálenosti toku příliš veliké, mohou 

přispívat k vytvoření nadměrně velkých vzduchových bublin; 

 nesouvislé lití čerstvého betonu může zapříčinit kolísání odstínu barvy; 

 při přerušované dodávce čerstvého betonu dochází ke vzniku viditelných 

linek mezi jednotlivými vrstvami; 

 tvorbě viditelných linií mezi jednotlivými vrstvami se dá předejít čerpáním 

čerstvého betonu zespodu bednění nebo použitím betonářského chobotu, 

takže beton není ukládán na povrch stále čerstvého betonu předešlé vrstvy. 

Na vzniku uvedených problémů se mohou podílet i další faktory. Na vznik 

viditelných linií mezi jednotlivými uloženými vrstvami může mít vliv vysoká teplota, 

sedimentace (segregace) hrubého kameniva a thixotropie, která zabraňuje dokonalému 

promísení čerstvého betonu po sobě následujících dávek. 

5.3.4 Ošetřování architektonického betonu 

Nejtrvalejší vliv na technickou kvalitu pohledového betonového povrchu má 

dodatečné ošetření betonu. To slouží k ochraně proti předčasnému vysušení povrchu 

a zajišťuje betonu dodatečnou vlhkost při procesu tvrdnutí. Ošetřování betonu zamezuje 

příliš velkým teplotním výkyvům na povrchu betonu, aby bylo dosaženo co nejtěsnější 

struktury a vzniku co nejméně trhlin, což ve výsledku určuje trvanlivost konstrukce. 

Delší ponechání betonu v bednění je možné považovat také za způsob ošetření betonu, 

ale delší ponechání bednění na dílci vede na základě hromadění vlhkosti a tepla spíše 

k negativním výsledkům na betonovém povrchu. Základní požadavky na ošetřování 
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betonu jsou stanoveny normou ČSN EN 13670 čl. 8.5, v příloze F (tabulka F.1 až F.3) 

[26]. 

Betonové plochy v exteriéru je třeba ihned po odbednění chránit účinným 

prostředkem. Je dovoleno použít jen takových tekutých prostředků, u kterých bylo 

předešlými praktickými zkouškami prokázáno, že jejich aplikace nemá vliv na vzhled 

architektonického betonu. Ošetřovací prostředek musí být nanesen minimálně ve dvou 

stříkaných vrstvách v celkovém množství dle předpisu a doporučení výrobce. 

Pokud je to možné, je nutné provést zakrytí betonované konstrukce tak, aby 

bylo zabráněno proudění vzduchu nad betonovou plochou. Při použití fólie je nutné 

zajistit a kontrolovat, aby se v čerstvém betonu neotiskly použité pomocné prostředky, 

např. zakrývací latě. Doba odbednění betonového povrchu až po účinnost ochranného 

opatření (např. těsné ověšení stěny ochrannými stavebními rohožemi) smí činit 

maximálně 1 hodinu. Opatření je nutno dokumentovat ve stavebním deníku, a to až do 

stáří betonu 7 dní. U betonových ploch v interiérech, které jsou stavebně z větší části 

uzavřené, je v závislosti na velikosti a teplotě možné vystačit s úplným uzavřením 

prostoru. 

Pokud je ve zvláštních případech (podmínkou je teplota prostředí >5 °C) 

uvažováno s odbedněním již po 36 hodinách, je nutno účinnost následného ošetření 

betonu prokázat zkouškou na zkušební referenční ploše. Časová prodleva mezi 

odbedněním architektonického betonu a začátkem účinnosti opatření pro následné 

ošetřování (např. těsné zakrytí stěny stavebními plachtami) nesmí překročit 1 hod. Do 

stáří betonu 7 dnů je nutno tato opatření dokumentovat ve stavebním deníku. 

5.3.5 Ochrana povrchu architektonického betonu 

Pro ochranu dílů z architektonického betonu se doporučuje vymezit pracovní 

pozici zodpovědnou za ochranu povrchu (dílce) z architektonického betonu. 

Pohledové plochy betonu lze chránit před znečištěním plastovými fóliemi, např. 

před zabarvením od rzi v místech napojení výztuže. Hrany a rohy pohledových ploch 

jsou velmi náchylné k poškození, proto je nutná jejich ochrana po celou dobu realizace 

konstrukce. Při následné betonáži je třeba zabránit znečištění již dříve dokončených 

pohledových ploch vytékajícím cementovým mlékem nebo maltou. Případné znečištění 

je nutno odstranit v čerstvém stavu pomocí vody. Vzhled betonu různých betonářských 

úseků se většinou působením klimatických podmínek po delší době sjednotí. 

Po ukončení stavebních prací je vhodné opatřit pohledové betonové povrchy 

tabulí nebo štítkem s upozorněním na pohledový povrch betonu. Navazující firmy 

zabývající se vnitřními úpravami (elektrikáři, obkladači, instalatéři atd.) je třeba 
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prokazatelně informovat, které plochy betonu jsou pohledové, a požadovat při jejich 

práci adekvátní ochranu realizovaných pohledových ploch. [7]. 

5.3.6 Odstraňování a oprava vad  

Při posuzování a plánování oprav provedených chyb se nejprve vyjasní, jestli se 

jedná o čistě vizuální chyby, které negativně ovlivňují architektonické utváření, nebo 

dochází ke snížení použitelnosti z důvodu působení prostředí. U vizuálních nedostatků 

jsou definovány mezi smluvními partnery možné stavební opravy a dopady na smluvní 

závazky. Závady na pohledových plochách by měly být odstraněny tak, aby vznikl co 

největší možný soulad se smluvně dohodnutým vzhledem. Vzhledem k tomu, že se 

nejedná o průmyslovou výrobu, maloplošné vady, i přes větší pečlivost, jsou 

nevyhnutelné. Tyto vady jsou v mnoha případech technicky a staticky nevýznamné, ale 

projeví se na vizuálním charakteru a estetickém vyznění. Každý druh opravy jako 

takový bude rozpoznatelný, z tohoto důvodu je nutno v každém jednotlivém případě 

posoudit, zda je nutnost opravy opodstatněná [7]. 

5.4 Vlivy vstupních složek betonu 

5.4.1 Cement 

Architektonický beton je možné vytvářet ze všech běžně dostupných 

portlandských (i některých jiných) cementů, které splňují požadavky normy 

ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro 

obecné použití [42]. Vhodné je použití portlandských cementů s minimálním 

odlučováním vody z cementové pasty a rovnoměrnou jemností mletí ve spojení 

s hydraulicky účinnými příměsmi. Mineralogické složení použitého cementu je, vedle 

použitého kameniva, jedním z rozhodujících faktorů, které určují výslednou barvu 

betonu. Pro dosažení jednotného barevného odstínu betonové plochy je nutné nejen 

použít pro celý rozsah betonovaného dílu konstrukce cement jednoho druhu a jedné 

třídy, ale navíc i cement ze stejné cementárny (a pokud možno i stejné šarže). Použití 

směsných cementů má obecně za následek větší sklon ke krvácení betonu 

a k odchylkám v barevnosti jeho výsledného povrchu. 

5.4.1.1 Bílý cement 

Bílý cement se vzhledem k jeho vyšší ceně používá právě hlavně pro 

architektonický beton a pro betonové dílce s dekorativní funkcí. Vyznačuje se nízkým 

obsahem Fe2O3 (<0,15 %) a MnO (<0,015 %) [6]. Barvicí oxidy nesmí do cementu 

vniknout během mletí slínku. Bílý cement se hodnotí koeficientem odrazu bělosti ve 

třech úrovních (80, 75 a 68%) [6] srovnáním s ideální bělostí. 
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5.4.1.2 Barevný cement 

Barevný cement se vyrábí přimícháním barevných pigmentů k zrnům bílého 

cementu. Vzhledem k vyšší ceně se používá podobně jako bílý cement hlavně pro dílce 

s dekorativní funkcí. Jako barvicí pigmenty se používají anorganické syntetické nebo 

přírodní pigmenty, které se přidávají do cementu v rozsahu 3,5 až 10 % z jejich 

hmotnosti, přičemž množství na horní hranici tohoto rozmezí už může negativně 

ovlivňovat fyzikálně-mechanické vlastnosti barevných betonů [6]. 

5.4.2 Kamenivo 

Hutné kamenivo použité pro architektonický beton by mělo splňovat kritéria 

třídy A dle normy ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu [43]. Pórovité kamenivo 

by mělo splňovat požadavky dle normy ČSN EN 13055-1 Pórovité kamenivo [44]. Pro 

zkoušení kameniva platí příslušné normy ze skupiny ČSN EN 1097 Zkoušení 

mechanických a fyzikálních vlastností kameniva. 

Pro specifikaci požadavků na kvalitu, granulometrii a barvu kameniva je 

podstatné, zda kamenivo bude kryté cementovým tmelem, nebo zda budou zrna 

viditelná v důsledku použití některé ze speciálních technologií dodatečné úpravy 

povrchu. 

5.4.2.1 Volba kameniva pro architektonický beton 

Výběr jemné a hrubé frakce kameniva a jejich kombinace v betonu jsou kritické 

faktory, které ovlivní výsledný povrch architektonického betonu [40]. 

U architektonického betonu z hlediska skladby kameniva rozlišujeme: 

 kamenivo základní; 

 kamenivo korekční. 

Jako základní je možné použít těžené i drcené kamenivo. Těžené kamenivo má 

oblý tvar zrn a jeho skladba je obvykle polyminerální. V důsledku toho obsahuje často 

celou škálu zrn různých barevných odstínů. Toho lze využít např. u betonů 

s vymývaným povrchem. Beton z těženého kameniva je obvykle náchylnější na 

odlučování vody. Vhodným opatřením bývá náhrada chybějící frakce těženého 

kameniva vhodnou složkou kameniva korekčního. 

Drcené kamenivo charakterizují ostrohranná zrna s monominerální skladbou, 

což do značné míry zaručuje stálost barevného odstínu betonu. Oproti použití těženého 

kameniva je k dosažení stejné zpracovatelnosti čerstvého betonu třeba počítat s vyšší 

spotřebou cementu a záměsové vody. 
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Použitelným plnivem může být i lehké kamenivo, je ale nutné zohlednit jeho 

vysokou nasákavost, která ovlivňuje fyzikálně-mechanické vlastnosti čerstvého 

i ztvrdlého betonu. 

K základnímu kamenivu se jako aditivum může přidat korekční kamenivo, které 

eliminuje nedostatky základního kameniva. Může zlepšovat barevnost a celkovou 

kvalitu architektonického betonu, snížit spotřebu cementu apod. 

Jako korekční kamenivo se zpravidla používá jemně mletý křemičitý písek, 

mikromletý vápenec nebo kamenná moučka (filler). Dávkování korekčního kameniva je 

nutno zohlednit v podílu jemných částic do velikosti 0,25 mm. Předávkování jemnými 

podíly může vést k lepivosti betonu a zhoršení zpracovatelnosti čerstvého betonu, což 

způsobuje riziko vzniku skvrn a nižší pevnosti betonu [40]. 

5.4.2.2 Vliv barevnosti kameniva na výsledný povrch architektonického betonu 

Pro barevný odstín dále neupravovaných pohledových ploch betonu je 

rozhodující barva malty na povrchu betonu, kterou ovlivňuje především barva cementu 

a drobného kameniva. Kamenná moučka (filler) se na barevném odstínu 

architektonického betonu projevuje vlastní barvou a prostřednictvím zvýšeného 

množství záměsové vody, nutné k dodržení konstantní zpracovatelnosti čerstvého 

betonu. Kamenná moučka barevně spolupůsobí s barvou cementového tmelu 

a ovlivňuje a dotváří jeho výsledný barevný odstín. Optimální je stejná barva filleru 

jako použitého cementu, jinak dochází k utlumení jeho barevného účinku. Barevný 

účinek kamenných mouček se částečně projeví i na dodatečně upravených plochách 

architektonického betonu. 

Hrubé kamenivo barvu architektonického betonu obvykle výrazněji neovlivňuje. 

Barevný vliv hrubého kameniva je ovšem velmi výrazný na dodatečně upravených 

plochách architektonického betonu, protože v takových případech tvoří velkou část 

plochy (až 80 %). 

5.4.2.3 Doporučené křivky zrnitosti kameniva 

Doporučené křivky zrnitosti kameniva s Dmax od 4 do 22 mm pro 

architektonický beton obsahují grafy na Obr. 18 - Obr. 21. 
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 ošetřovací vodu (použitou v průběhu zrání betonu). 

Záměsová voda 

Pro výrobu architektonického betonu popisuje požadavky na kvalitu záměsové 

vody a její zkoušení norma ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu [45]. Pro 

architektonický beton obecně platí, že zvýšený obsah záměsové vody v čerstvém betonu 

vytváří cementový tmel se zvýšenou pórovitostí a se světlejším barevným odstínem 

povrchu betonu, naopak cementový tmel s nižším obsahem vody bývá hutnější a povrch 

tmavší. Použití kalové vody vzniklé při recyklaci čerstvého betonu či po výplachu 

míchaček a autodomíchávačů jako záměsové vody pro architektonický beton je 

nepřípustné. Dále záměsová voda do betonu nesmí obsahovat: 

 olej, ropné produkty, tuky; 

 rašelinu a uhelné látky; 

 volný oxid uhličitý; 

 cukr; 

 sloučeniny zinku, mědi nebo olova; 

 více jak 1 % chlóru a 0,3 % SO3; 

 zvýšený obsah rozpustných síranů, solí, chloridů a dusičnanů. 

Dávkování množství vody je závislé na granulometrii kameniva, použitím 

maximálního zrna kameniva, množství cementu, použitím plastifikačních přísad, 

technologii výroby a na požadovaných vlastnostech čerstvého a ztvrdlého betonu [6]. 

Ošetřovací voda 

Používá se po zatuhnutí betonu na jeho udržení ve vlhkém stavu v době 

tvrdnutí. Množství a intenzita dodávání ošetřovací vody jsou závislé na složení betonu, 

jeho teplotě a klimatických podmínkách místa zrání betonu. Ošetřovací voda by měla 

mít stejnou teplotu jako ošetřovaná betonová konstrukce nebo dílec. 

5.6 Přísady 

Přísady jsou chemické sloučeniny, které působí především na cementovou 

suspenzi za účelem modifikace vlastností čerstvého nebo ztvrdlého betonu. Vyšší měrný 

povrch cementu vytváří větší reakční plochu a tím usnadňuje chemickou, případně 

fyzikálně-chemickou reakci. Přísady pro architektonický beton se řídí normou 

ČSN EN 934-2 + A1 Přísady do betonu, malty a injektážní malty [46]. 

Podle hlavní funkce dělíme přísady na: 

 plastifikační, superplastifikační – redukují množství záměsové vody; 

 urychlující tuhnutí nebo tvrdnutí cementu; 
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 zpomalující tuhnutí nebo tvrdnutí (retardéry); 

 stabilizační – zadržující vodu; 

 provzdušňovací. 

Plastifikační a superplastifikační přísady 

Jejich podstatou jsou organické molekuly, jejichž dispergační účinek se využívá 

k neutralizaci povrchových nábojů na povrchu cementových zrn. Používají se z důvodu: 

 lepší zpracovatelnosti čerstvého betonu (omezení nutnosti použití intenzivní 

vibrace při zhutňování betonu); 

 možnosti snížit množství záměsové vody (redukce vodního součinitele); 

 možnosti snížit množství vody i cementu v betonu (při zachování dobré 

zpracovatelnosti vede k nižšímu smršťování a dotvarování betonu). 

5.7 Příměsi 

Příměsi jsou práškové látky přidávané do čerstvého betonu za účelem zlepšení 

některých jeho vlastností nebo k docílení zvláštních vlastností. Příměsi jsou omezené 

velikostí zrn do 0,125 mm. Příměsi do betonu se dělí na dva typy: 

 inertní příměsi (pasivní příměsi); 

 pucolánové nebo latentně-hydraulické látky (aktivní příměsi). 

K příměsím řadíme i barevné pigmenty a organické polymery, přidávané do polymer-

cementových betonů (PCC – Polymer Cement Concrete). Příměsi se přidávají do betonu 

v takovém množství, které příznivě ovlivňuje požadované vlastnosti čerstvého nebo 

ztvrdlého betonu. 

Mezi pasivní příměsi se řadí mleté horniny a moučky (fillery), norma 

ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu [43], a pigmenty, norma ČSN EN 12878 

[47]. 

Do aktivních příměsí zařazujeme mimo jiné elektrárenský popílek, dle normy 

ČSN EN 450-1 Popílek do betonu [48], a mikrosiliku (křemičité úlety), dle normy 

ČSN EN 13263-1 + A1 Křemičitý úlet do betonu [49]. Použití aktivních příměsí (např. 

elektrárenských popílků) může mít negativní vliv na stálost barevného odstínu povrchu 

betonu, na kontrast a jas probarveného betonu a rovněž zvyšuje riziko krvácení povrchu 

čerstvého betonu. 

5.7.1 Pigmenty 

Pro větší rozsah barev betonu, které nejsou založeny na přírodní bázi, se 

používají pigmenty [40]. Pigmenty jsou převážně syntetické (anorganické), průmyslově 

vyráběné prášky nebo pasty. Při použití pigmentů do betonu je předem nezbytně nutné 
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vyzkoušet jejich vliv na vlastnosti betonu a také vytvořit referenční zkušební plochu, 

která odpovídá architektonickému zadání. 

Pigmenty jsou látky, které mají ve vhodném prostředí (např. alkalické prostředí 

čerstvého betonu) barvicí schopnost. Pigmenty se produkují ve třech základních 

formách: 

 práškové pigmenty; 

 tekuté pigmenty; 

 granulované pigmenty. 

Práškové pigmenty jako jemné částice o poměrně velkém měrném povrchu 

mohou působit na reologii čerstvého betonu. V dávkách vyšších než 5 % z hmotnosti 

cementu již výrazně ovlivňují konzistenci čerstvého betonu. Tento efekt je patrný 

obzvláště při použití žlutých pigmentů, které mají složitou prostorovou strukturu částic. 

U tekutých pigmentů je nutno při návrhu čerstvého betonu počítat s vnesením 

dalších tekutých látek do betonu v podobě aditiv, kterými se tekuté pigmenty ztekucují. 

Proto je nutno zohlednit tyto tekuté látky v celkovém vodním součiniteli čerstvého 

betonu. 

Dobrá barevnost betonu se získá použitím bílého cementu a praného, světlého 

kameniva s vyloučením zrn do 0,01 mm a omezením frakce do 1 mm na 20 %. Použitím 

šedého cementu se dosáhne tmavší barvy, proto běžný šedý cement nelze vůbec použít 

pro žlutou, modrou a zelenou barvu pohledového povrchu betonu. Působením klimatu 

(ultrafialové záření, voda, teplota, znečistěný vzduch) dochází navíc ke změnám odstínů 

probarveného betonu. Jednak se mění barva cementového kamene a jednak se mění 

odstíny použitých pigmentů. Na probarveném povrchu architektonického betonu bývá 

viditelnější také jeho případné ušpinění. 

Vlivy pigmentů na stálobarevnost odstínu povrchu a na trvanlivost betonu závisí na: 

 vodním součiniteli w/c  – se vzrůstajícím vodním součinitelem obecně 

dochází k zesvětlování betonu nebarveného i probarveného. Tento efekt je 

zvlášť výrazný v případě užití tmavých pigmentů. U světlých odstínů může 

přinést vyšší vodní součinitel určité zvýraznění barevného odstínu; 

 době a způsobu míchání čerstvého betonu – prodloužením doby míchání 

betonu dochází u některých pigmentů k mírnému posunu do žlutého spektra 

(např. u červeného nebo hnědého pigmentu). Proto je nutné k dodržení 

jednotného barevného odstínu konstrukce dodržovat stejnou dobu míchání 

v suchém stavu i po přidání záměsové vody a přísad. 
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S výše uvedenými vlivy je nutno počítat již při návrhu barveného architektonického 

betonu. Trvanlivost barevného odstínu povrchu architektonického betonu je určena: 

 typem použitého anorganického pigmentu (závisí na použitém odstínu); 

 hmotnostní dávkou pigmentu v čerstvém betonu; 

 druhem a barvou cementu; 

 klimatickými podmínkami (intenzita slunečního záření, množství srážek, 

nadmořská výška aj.); 

 kvalitou ostatních vstupních složek čerstvého betonu. 

Tab. 2 Příklad dávkování železitých pigmentů v různých formách a odstínech [5] 

Typ pigmentu 

Dávka pigmentu v % z hmotnosti cementu 

Červený pigment Žlutý pigment Černý pigment 

Práškové pigmenty 2-4 % 6-9 % 4-5 % 

Tekuté pigmenty 5-6 % 10-15 % 7-8 % 

Granulované pigmenty 2-4 % 6-9 % 4-5 % 

5.8 Bednění 

Čerstvý beton je dobře tvarovatelným materiálem, který umožňuje vytvářet 

nejrůznější tvary a struktury povrchových ploch. V celém výrobním procesu má na tvar 

a strukturu architektonického betonu největší vliv kontaktní plocha bednění, tj. povrch, 

který je v přímém kontaktu s čerstvým betonem. Bednění má zcela zásadní vliv na 

konečný vzhled povrchu betonu, a to zejména těmito svými vlastnostmi: 

 charakterem kontaktní plochy bednění; 

 čistotou kontaktní plochy bednění; 

 těsností spojů; 

 tuhostí (lokální i celkovou). 

Bednění pro výrobu architektonických betonů je třeba považovat za bednění se 

speciálními požadavky na jeho kvalitu, což se sekundárně odráží i v ceně. Vizuální 

a estetické vnímání architektonického betonu jako první ovlivňuje otisk bednící plochy, 

což je spojené s důsledným vyřešením všech detailů. Spoje bednících dílců a bednících 

desek, průběh spár vyplývající z jejich uspořádání a rozmístění kotevních tyčí při 

oboustranném bednění by měly být navrhnuté a realizované tak, aby estetické vyznění 

splnilo představy architekta. 
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Chybný výběr materiálu bednění a způsob jeho uložení vede následně 

k podstatným nedostatkům v kvalitě architektonického betonu. Častokrát mají vady 

architektonického betonu původ právě v nevhodně zvoleném druhu bednícího systému 

a jeho nesprávném provedení. 

5.8.1 Bednění v projektové specifikaci 

Při přípravě bednícího systému je důležitá správná volba bednícího systému 

a kontaktní plochy bednění, vycházející z platné projektové dokumentace. Bednící 

systém se skládá z kontaktní plochy bednění (dotýká se betonu) a nosné konstrukce 

(odvádí zatížení, např. tlak čerstvého betonu) [7]. 

Při přípravě bednění je nutná průběžná komunikace technika navrhujícího 

bednění s projektantem, popř. architektem, kteří musí přesně nadefinovat a popsat 

požadavky na výsledný povrch architektonického betonu. Architekt by měl znázornit 

uspořádání a orientaci dýhových desek, prken, vložek aj. a preferované pozice 

konstrukčních spojů, otvorů pro tyče a plány řezů. Toto by mělo být zakresleno ve 

výkresech a celkově popsáno typem materiálu, tloušťkami, středy otvorů, spojovacími 

otvory, konstrukčními spoji, výškou ukládání betonu, spárami apod. Tyto výkresy by 

měly být součástí projektové dokumentace, aby zhotovitel jasně pochopil navržení 

a způsob realizace [40]. 

Požadavky musí rovněž stanovovat způsob přiznávání pracovních spár v líci 

konstrukce (nutné definovat statikem stavby), rozmístění a počet spínacích prvků, 

úpravy dilatačních spár, napojení stěn a stropů aj. Požadavky by neměly být přemrštěné 

a neobvyklé, projektant by měl vždy vycházet ze základního předpokladu, pokud je to 

možné, realizovat architektonické betony pomocí systémového bednění. Jestliže je 

v zadávací dokumentaci uveden předpoklad na určitý průběh pracovních spár bednících 

ploch a kotvení, je nutné zpracovat vzorový plán bednění (viz Obr. 22 a Obr. 23) 

s jejich vyznačením a  předložit jej investorovi ke schválení [5] [23]. 
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Poloha, tvar a tuhost bednění musí být zajištěny dostatečně únosnými a tuhými 

podporami, aby všechny působící horizontální a vertikální síly byly spolehlivě 

zachyceny. Před každým nasazením bednění je třeba zkontrolovat jeho použitelnost 

(zda není zdeformované, poškozené či znečištěné). Pokud není bednění používáno, musí 

být chráněno před mechanickým poškozením a povětrnostními vlivy. Kotvy bednění 

musí být dotaženy stejnoměrně a průchody kotev kontaktní plochou bednění musí být 

řádně utěsněny, aby se zabránilo vytékání cementového mléka a vzniku nehomogenního 

povrchu. Kotvení bednících prvků k již vybetonované části konstrukce je třeba utěsnit 

pomocí lišt, těsnicích pásků a ke spojování dílců bednění použít seřizovacích příložek. 

U přířezů bednících desek musí být řezané hrany v závislosti na příslušné třídě 

architektonického betonu patřičně zarovnány a zatmeleny. Efektivním způsobem, jak 

zvýšit nepropustnost spojů bednících desek a spojů bednících dílců, je utěsnění těchto 

spojů silikonem nebo pomocí vložených výrobků ze stlačitelných materiálů 

s uzavřenými póry. Na jedné betonované části konstrukce nelze kombinovat staré 

a nové bednící desky, desky s různými typy povrchů ani desky různých výrobců. Tyto 

kombinace způsobují nežádoucí odchylky v textuře a v zabarvení architektonického 

betonu. Exponované hrany bednících desek se doporučuje srazit, jinak hrozí jejich 

odlomení při odbedňování. 

V jedenadvacátém století je klíčovou společenskou nutností minimalizovat nebo 

zcela omezit odpady, proto je obzvláště u speciálního bednění vhodné systém recyklace 

začlenit do kompletní projektové dokumentace [51]. 

5.8.3 Základní druhy bednících systémů 

Pro návrh bednění stěn (přímých nebo půdorysně zakřivených), sloupů a stropů 

lze použít obecně tyto tři základní druhy bednících systémů: 

 rámové bednění (systémové); 

 nosníkové bednění (zpravidla systémové); 

 individuální (speciální) bednění (obecně nesystémové) [5]. 

5.8.3.1 Rámové bednění 

Rámové bednění představuje kompletní systém s bezpečnostními i pracovními 

postupy, který je vhodný především pro bednění větších betonových ploch. Rámové 

panely s definovanými rozměry je možné ukládat v horizontálním i vertikálním směru 

a tím vytvářet uspořádaný vzhled spár a rozmístění kotevních otvorů s viditelným 

otiskem rámu. Výhodou tohoto systému je možnost pronájmu bednících prvků, krátký 

čas na sestavení bednění, reprodukovatelnost a flexibilita dalšího použití. 
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Tab. 3 Druhy bednících systému a jejich vlastnosti [54] 

Sledovaná vlastnost Rámové bednění Nosníkové bednění 
Speciální 

(individuální) 
bednění 

Otisk rámu Ano Ne Ne 

Vzhled spár kontaktní 
plochy bednění 

Dle rastru bednících 
panelů 

Dle rastru bednících 
desek 

Volitelně 

Uspořádání kotevních 
otvorů 

Dle rastru bednících 
panelů 

Volitelně Volitelně 

Materiál kontaktní 
plochy bednění 

Překližka, překližka 
s plastovým nebo 
jiným povrchem 

Volitelně Volitelně 

Připevnění bednící 
desky 

Upevnění zezadu Volitelně Volitelně 

Tlak čerstvého betonu Max. 80 kN/m2 Potřeba přizpůsobit Potřeba přizpůsobit 

Rozměry (geometrie) 
Fixně dané rozměry 
bednících panelů 

Volitelně Volitelně 

5.8.4 Třídy bednění 

Aby byly dodrženy požadavky na architektonický beton, je třeba definovat 

všechny potřebné znaky bednění (kontaktní plocha bednění, upevnění bednící desky, 

kotevní systém aj.). 

Třída bednění TB1 specifikuje bednění nižšího standardu, třída bednění TB2 je 

standardní třídou, ve které jsou v současné praxi obvykle všechna pronajímaná 

systémová bednění. Třída bednění TB3 představuje nejvyšší standard. Ve  specifikacích 

projektové dokumentace je nutné pro všechny prvky bednění této třídy definovat 

všechny zvýšené požadavky. 

Tab. 4 Třídy bednění a jim odpovídající specifikace [5] 

Vlastnosti 
bednění 

Třídy bednění 

TB1 TB2 TB3 

Základní 
charakteristika  

Libovolný druh 
bednění, např. rámové 
bednění s nižšími 
požadavky než TB2 

Systémové bednění, 
např. rámové, 
nosníkové nebo 
individuální 

Systémové bednění, 
např. rámové, 
nosníkové nebo 
individuální s vyššími 
požadavky než TB2 

Kontaktní 
plocha bednění 

Volitelná, obvykle daná 
bednícím systémem 

Volitelná, obvykle daná 
bednícím systémem 

Předepsaná 
specifikacemi 
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Vlastnosti 
bednění 

Třídy bednění 

TB1 TB2 TB3 

Čistota 
kontaktní 
plochy bednění 

Přípustné jsou zbytky 
betonu v podobě 
tenkého povlaku 

Žádné zbytky betonu, 
závoj cementového 
mléka je povolen 

Žádné zbytky betonu, 
závoj cementového 
mléka je povolen 

Kotevní 
systém 

Volitelně 

Kotevní tyče jsou 
průměru min. 15 mm, 
nebo rovnocenný 
kotevní systém 

Kotevní tyče jsou 
průměru min. 15 mm, 
kotevní systém dle 
specifikace 

Členění ploch 
systémového 
bednění 

Volitelně 

Přípustný otisk rámu 
daný bednícím 
systémem, uspořádání 
rámových panelů je 
volitelné 

Vzhled spár dle 
rozměrů bednícího 
systému nebo dle 
specifikace, přípustný 
otisk rámu, ochrana 
hran daná bednícím 
systémem, poloha 
kotevních otvorů daná 
bednícím systémem 

Členění ploch 
speciálního 
bednění 

- 

Dle dohodnutých 
architektonických 
a technických 
požadavků 

Vzhled spár dle 
rozměrů bednícího 
systému nebo dle 
specifikace, poloha 
kotev volitelná nebo 
předepsána 
specifikacemi 

5.8.4.1 Vliv vlhkosti na bednící desku 

Nasákavý nebo mírně nasákavý povrch desky může redukovat tvorbu pórů 

absorpcí vzduchových bublin a vody z čerstvého betonu. Při použití dřeva jako 

bednícího materiálu mohou vznikat na povrchu betonu rozdílné odchylky barevného 

kontrastu. Silně nasákavé bednící desky je potřeba při horkém počasí před betonáží 

navlhčit. 

Nasákavost bednících desek závisí na typu desek, jejich stavu při používání 

a stupni vlhkosti. Nasákavost bednění lze snížit rovnoměrným nanesením jemné malty 

před prvním betonářským záběrem, po vysušení je třeba bednící desku od jemné malty 

vyčistit. Tímto opatřením se uzavřou póry a nerovnoměrnosti betonové desky jsou na 

výsledném betonovém povrchu méně nápadné. Další možností je nasazení bednících 

desek jednou až dvakrát při betonování konstrukcí nevyžadujících pohledové plochy 

betonu. Zde je však třeba důsledně dbát na zvýšenou ochranu těchto desek před 

poškozením. 

Nenasákavý povrch desky nereaguje na obsah vody a vzduchu, čímž se může 

zvyšovat tvorba pórů. Betonové plochy jsou zpravidla hladší a světlejší než u bednících 

desek z nasákavých materiálů. 
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5.8.4.2 Upevnění bednících desek 

Bednící desky se obvykle upevňují šrouby, nýty, hřebíky nebo sponami, které 

jsou po odbednění viditelné na povrchu betonu. Při jejich zatmelení stěrkou je třeba mít 

na zřeteli, že v závislosti na použitém materiálu stěrky může mít povrch betonu a stěrka 

rozdílnou nasákavost, čímž na betonovém povrchu vznikají barevné rozdíly, příp. 

otisky. Tyto defekty se dají vyloučit upevněním bednících desek ze zadní strany. 
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5.8.4.3 Typy bednících desek 

Tab. 5 Typy bednících desek, jejich vlastnosti a vliv na povrch betonu [5] [7] 

Savost 
povrchu 

Druh 
kontaktní 

plochy 
bednění D

op
or

uč
en

ý 
po

če
t n

as
az

en
í 

Plocha povrchu betonu 
Možné dopady na betonový 

povrch 

N
ej

m
én

ě 
sa

vý
 a

ž 
ne

sa
vý

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 


 V

íc
e 

sa
vý

 

Hrubá prkna 
z pily1) 

5× 
Kresba struktury dřeva, hrubý, tmavý 
betonový povrch, při vícenásobném 
nasazení světlejší, vysoká nasákavost. 

Dřevěná vlákna uvízlá v povrchu 
betonu, nízká pórovitost, možné 
poškození dřevním cukrem (zpomaluje 
tvrdnutí betonu), odprýskávání 
pískových zrn, rozdíly v barevnosti. 

Prkna 
hoblovaná2) 

10× 

Jemná kresba struktury dřeva, hladký, 
matný, betonový povrch, světlejší 
povrch betonu než u hrubých prken 
z pily. 

Možné poškození dřevním cukrem, 
odprýskávání pískových zrn, rozdíly 
v barevnosti, běžná tvorba pórů. 

Prkna 
profilovaná2) 

10× 

Plastický otisk struktury prken včetně 
spojů a spár mezi nimi, hladký, matný, 
betonový povrch, tmavý povrch betonu, 
při vícenásobném nasazení světlejší. 

Zpravidla odpadnou otřepy na spojích 
prken, nižší tvorba pórů než u hrubých 
a hoblovaných prken. 

Tkaninová 
vložka 

1× 
Síťovitý povrch, rovnoměrná textura, 
tmavé zbarvení povrchu betonu. 

Povrch nemá vizuálně rozpoznatelné 
póry, nebezpečí otisku záhybů textilie. 

Dřevotřískové 
(aglomerované) 
desky, např. 
překližka 
povrchově 
neupravená2) 

10-20× 
Povrch lehce hrubý, tmavý, lehce 
skvrnitý, bez povrchové úpravy silně 
savé, vhodné na menší počet nasazení. 

Nízká tvorba pórů. 

Třívrstvé desky, 
dřevo 
z jehličnanů, 
broušené, 
povrchově 
zušlechtěné 

10-20× 

Hladký, matný betonový povrch, lehká 
kresba dřeva, barevný odstín tmavý, při 
vícenásobném použití světlejší, mírně 
nasákavé, použitelné na stěnové i 
stropní bednění. 

Nízká tvorba pórů, s počtem obrátek 
tvorba pórů vzrůstá vlivem ucpání 
kapilár v dřevní hmotě. 

Třívrstvé desky, 
dřevo 
z jehličnanů 
kartáčované 
nebo pískované, 
lakované 

10-20× 
Plastický otisk struktury desek včetně 
spojů mezi nimi, matný, světlý povrch 
betonu, nízká nasákavost. 

Běžná tvorba pórů. 

Dýhovaná 
překližka, 
povrch upravený 
fenolovou 
pryskyřicí 

>50× 

Hladký, světlý betonový povrch, bez 
jasněji patrné textury, použitelné 
stěnové i stropní bednění, vhodné na 
vysoký počet nasazení, náchylné 
k povrchovému poškození. 

Běžná tvorba pórů. 

Desky z plastu, 
vrstvené desky 
s plastovým 
povrchem (fólie) 

10-20× 
Hladký, světlý povrch bez jasněji patrné 
textury.  

Nízká (minimální) tvorba pórů.  

Bednicí (roury) 
z papírové 
lepenky 
potažené 
plastem, Obr. 26 

1× 
Hladký, světlý betonový povrch, 
v případě papírových rour se vinutí 
lehce otiskuje na povrch betonu. 

Zpravidla není třeba použití separačních 
prostředků, tvorba malého množství 
pórů, ovšem větší velikosti. 

Elastické 
matrice, Obr. 33 

Dle 
doporučení 
dodavatele 

Povrch podle typu matrice hladký až 
silně strukturovaný, světlý betonový 
povrch.  

Nutno pečlivě těsnit spoje matric, tvorba 
pórů závisí na typu matrice. 

Ocelový plech >500× 
Hladký, světlý povrch bez jasněji patrné 
textury, vhodné na vysoký počet 
nasazení.  

Běžná tvorba pórů, nebezpečí vzniku 
skvrn od rzi.  

1)Při použití nové kontaktní plochy bednění z povrchově neupraveného dřeva hrozí chemická reakce mezi dřevem a betonem (výluh 
cukru). Při použití pro architektonický beton je nutno desky upravit vhodným separačním prostředkem, příp. je předem natřít 
cementovým mlékem, nebo je nejprve použít pro méně exponované povrchy betonu. 

2)Silně savé povrchy bednění je nutné před betonáží vhodně upravit. 
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ékání ceme

e použití g

e samotnou

iz Obr. 32

rvní pohled

ONICKÉHO

nění pomocí

podobný pr

chycením [

elmi levné, 

z povrchu 

ílit ideální

entové ma

geotextilie 

u geotextilií

). Výsledk

d poukazuj

O BETONU

í bodů s po

rošívané de

[58] 

 pevné, vy

betonu. V

í propustno

alty skrz f

do bedněn

í, tak i s p

kem jsou z

í spíše na

U 

odložkou 

ece nebo 

 

ykazující 

Výběrem 

osti pro 

flexibilní 

ní začali 

použitím 

ajímavé, 

 použití 
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Obr. 32 B

Únik 

efektivních

technologů 

.8.5.4 Elasti

Tyto 

ysoký poče

světlý otisk

rotože při o

ovrchů. Vý

reseb imitu

rotiskluzové

otografií. 

.8.6 Kons

Bedn

ak, aby byl

VY PŮSOBÍ

Betonový ná

z klasické 

h forem př

[57]. 

ické matric

matrice jso

et nasazení.

k s normáln

odbedňován

ýhodou je m

ujících na

é úpravy, 

Obr. 33

strukční de

nění pro výr

la dodržena

ÍCÍ NA KV

ábytek vyrob

hranolové 

ředstavuje 

ce 

ou většinou 

. Mají nen

ní tvorbou p

í se může p

možnost vy

apř. dřevo,

nápisy. In

3 Příklady o

taily bedně

robu archit

a geometri
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bený pomo
Veenhuiz

geometrie 

pozitivní v

u vyrobeny 

nasákavý po

pórů. Jejich

porušit relié

ytvářet bet

, zdivo, o

novativní te

otisků matri

ění 

tektonických

ická přesno

RCHITEKT

- 

cí gumové m
zen [57] [59

betonu k p

výzvu v ná

z elastickéh

ovrch s růz

h použití vy

éf otisku, hl

tonové pov

omítky, ká

echnologie 

c na povrch

h betonů m

ost rozměrů

ONICKÉHO

matrice, Tej
] 

použití flexi

ávrzích arc

ho plastu, k

znou volbou

yžaduje delš

lavně u velm

rchy různý

ámen, geo

umožňuje 

hu betonu [6

musí být nav

ů a z toho 

O BETONU

ejo Remy a R

ibilních est

chitektů, d

který je vho

u plastické

ší odbedňov

mi struktur

ých tvarů, 

ometrické 

dokonce 

60] 

vržené a se

plynoucí 

U 

 
René 

etických 

esignérů 

odný pro 

é textury 

vací čas, 

rovaných 

struktur, 

obrazce, 

aplikaci 

 

estrojené 

přesnost 
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etonové ko

rojektové do

.8.6.1 Spáry

Spáry

ednoho bed

dilatačních 

ožadavky. P

projektante

 be

v 

 m

A – napojení

 m

a 

 vi

z 

sp

 vi

A – pohled n

ranu stropu

VY PŮSOBÍ

onstrukce n

okumentace

y 

y na povrch

dnícího pan

spár (při 

Při návrhu 

em: 

ednění roh

samostatný

maximální dé

 výztuže; B

možnost nap

stropu (viz 

iditelnost pr

čelní strany

pára umístěn

iditelnost pr

na stěnu; B

u 

O

ÍCÍ NA KV

nebo dílce. 

e řešení jedn

hu betonu v

nelu nebo 

rozdělení 

pracovních

hů a napoj

ých záběrech

élku stěny v

B – trojhrann

Obr. 34 N

ojení stěno

Obr. 35 a O

racovních sp

y prostředn

na na horní 

racovních sp

B – trojhran

Obr. 35 Nap
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Z tohoto d

notlivých de

vznikají z d

napojením

na jednotli

h a dilatačn

jení stěn 

h (viz Obr. 

v betonářské

ná lišta 

Napojení stě

ové výztuže

Obr. 36); 

pár stropní 

nictvím dvo

nebo dolní 

pár na čelní

nná lišta; C 

pojení stěn 

RCHITEKT

- 

důvodu je 

etailů. 

důvodu nap

bednících 

ivé betonář

ních spár j

v jednom 

34); 

ém záběru;

n (půdorys)

ke stropu 

desky (tlou

ou spár, ne

straně); 

í straně stro

– strop; D

a stropů (ře

ONICKÉHO

nutné zohl

ojení bední

panelů z d

řské záběry

je nutné od

betonářsk

) [54] 

nebo společ

ušťka stropn

ebo může b

pu a jejich r

D – stěna; E

ez) [54] 

O BETONU

lednit již v

ících desek

důvodu pra

y) nebo sta

dsouhlasit 

kém záběr

 

čnou beton

ní desky je v

být jedna p

rozmístění. 

E – pohled 

U 

v návrhu 

v rámci 

acovních 

atickými 

statikem 

u nebo 

náž stěny 

viditelná 

pracovní 

 
na čelní 
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A – napojení

.8.6.2 Rohy

Obec

užívání kon

eba na bedn

je nutné za

asákavosti 

kombinaci 

ednící desk

abraňující v

elikost frakc

ameniva v b

akce kamen

dbednění, ab

A – kotevní t

VY PŮSOBÍ

 výztuže; B

Obr. 36

y a hrany 

cně se nedo

nstrukce se 

nící plochu

abránit vzni

mezi lištou

s nenasáka

kou. Při nut

vytékání ce

ce použitéh

betonu, kter

niva lze do

by měl beto

tyč; B – kot

O

ÍCÍ NA KV

B – pohled n

Napojení s

oporučuje v

mohou leh

u připevnit l

ku barevný

u a bednící

avou bedníc

tnosti realiz

ementového

o kameniva

ré pak může

ocílit přesně

on vyšší pev

tevní matice

Obr. 37 Zho
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na stěnu; C –

stěny nezávi

vytvářet ost

hce poškodi

lišty na zeš

ých kontrast

í deskou. V

cí deskou a

zace ostrýc

o mléka. N

a, neboť u re

e překlenou

ějších hran 

vnost, a tím 

e; C – upína

otovení ostrý

RCHITEKT

- 

– strop; D –

isle od úrov

tré hrany a

it. Při výrob

šikmení hran

tů na beton

V zásadě pl

a nasákavé l

ch rohů u b

Návrh slož

ealizace ost

ut přes hranu

[51]). Ostr

se snížilo r

ač 

ých hran ro

ONICKÉHO

 
– stěna 

vně stropu [5

rohy, nebo

bě architekt

n (standard

nové ploše v

latí používa

lišty v kom

betonu je tř

ení betonu

rých rohů ro

u konstrukc

ré rohy pot

iziko poško

 

hů [54] 

O BETONU

54] 

oť při odbe

tonických b

dní zkosení 

v důsledku 

at nenasáka

mbinaci s na

řeba použít

u musí resp

roste riziko o

ce (s menší v

třebují delš

ození. 

U 

edňování 

betonů je 

25 mm) 

rozdílné 

avé lišty 

asákavou 

t těsnění 

pektovat 

odhalení 

velikostí 

ší čas na 



5.

ča

ru

m

po

po

ce

pl

po

VLIV

.8.6.3 Kotev

Kotev

asto slouží j

ušivý eleme

mléka. Na zh

ovrchu posk

odložky a k

ementového

lastové nebo

Obr. 39 Ko

Při o

ovrchů s vy

 ro

pa

 ko

pa

 be
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Obr. 38

vní místa 

vní místa p

jako vizuál

ent, měla by

hotovení pře

kytují dodav

kónusů se z

o mléka a m

o vláknobet

otevní místo

oboustranné

sokými pož

ozmístění k

arametry; 

otevní míst

anelů, a tím

ednící kotvy

ÍCÍ NA KV

8 Příklad ze

přenášejí tla

lní prostřed

y být čistá

esných kote

vatelé bedně

zabudovano

malého zešik

tonové zátky

o bez těsněn

ém bednění

žadavky je d

kotevních m

ta jsou u s

m ovlivňují v

y musí být r
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ešikmených

ak čerstvéh

dek kotevníh

, bez poško

evních a záv

ění různé př

ou podložko

kmení kotvy

y. 

ní, s těsnění

í přenáší tl

důležité: 

míst musí sp

systémovýc

vzhled povrc

rovnoměrně

RCHITEKT

- 

a ostrých h

o betonu, a

ho rastru. A

ozených hr

věsných mí

říslušenství

ou se sníží

y. Na uzavře

m a kotevn

lak betonu

plňovat pož

ch bednění

chu betonů;

ě dotaženy (

ONICKÉHO

hran rohů [5

ale u archite

Aby kotevn

an a vyteče

íst bez defe

. Při použití

í výskyt ne

ení kotevníc

í místo uzav

kotevní ty

žadované e

daná roz

; 

(v celém bet

O BETONU

54] 

ektonického

ní místa nev

eného ceme

ektů na pohl

tí samostatn

epřesností, v

ch míst se p

vřené zátko

yče. U pohl

estetické i te

změry použ

tonářském z

U 

 

o betonu 

vytvářela 

entového 

ledovém 

né těsnicí 

vytékání 

používají 

 
ou [54] 

edových 

echnické 

žívaných 

záběru); 
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s v
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.8.6.4 Poloh

Správ

eformace b

předcházejí

místit co nej

polu s přídav

A – dřevěný

 – ocelový p

U rám

apojením vy

řípadech je

ěsnění. 

– těsnicí p

– vyrovnán

VY PŮSOBÍ

speciálního

přihlédnutím

ohledové p

výškou bet

masivní ocelo

ávrh uspořá

dsouhlasit n

ha kotev na

vné umístě

ednění v m

ícím betoná

jblíže k pře

vným pažní

ý bednící no

pažník 

Obr. 40 

mového bed

yrovnávacíh

e nutné na

pás (oboustr

ní bednící de

Obr

ÍCÍ NA KV

o bednění s

m ke statick

lochy bez 

tonové stěn

ové nosníky

ádání kotev

napříč všem

a konci beto

ění kotev 

místě pracov

ářským záb

dcházejícím

íkem (viz O

osník; B – t

Poloha kote

dnění se pol

ho hranolu 

a rozhraní 

ranně); C –

eskou; G – 

r. 41 Poloha
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se dá přizp

kým podmín

kotevních 

ny (např. ob

y); 

vních míst n

mi zaintereso

onářského 

na konci 

vních spár a

ěrem. Poku

mu záběru, z

Obr. 40). 

těsnicí pás 

ev na konci

loha kotvy d

nebo panel

původního 

– kotevní ty

dřevěný pro

a kotev u rá

RCHITEKT

- 

působit rozm

nkám z hled

míst jsou 

boustranné 

na pohledov

ovanými oso

záběru 

betonářskéh

a taktéž um

ud se u nos

zhotoví se p

(oboustrann

 betonářské

dá nastavit p

lu malé šířk

a betonov

č a matice; 

ofil 

ámového bed

ONICKÉHO

místění kot

diska únosn

finančně n

opěrné bet

vé ploše be

obami. 

ho záběru 

možňuje těs

sníkového b

přídavné kot

ně); C – ko

ého záběru [

použitím un

ky na konci 

aného zábě

E – panel 

dnění [54] 

O BETONU

tevních mís

nosti bedněn

nákladné, st

etonové kon

etonu je tře

podstatně 

sné spojení 

bednění ned

tvy skrz ten

otevní tyč a

[54] 

niverzálních

i bednění. V

ěru použít 

rámového b

U 

st pouze 

ní; 

toupající 

nstrukce, 

eba vždy 

snižuje 

bednění 

dá kotva 

nto záběr 

 
a matice; 

h panelů, 

Ve všech 

vhodné 

 
bednění; 



5.

ce

ro

Po

vy

vy

ro

na

de

a p

5.

de

no

Po

up

±5

VLIV

.8.6.5 Styk 

Na s

ementové m

Při u

ošt by měla 

o nanesení 

yteče pouze

ytvrdnout a 

Při u

ošt by měla

anesení silik

esky se přip

pokud je to

Obr. 42 S

.8.6.6 Styk 

Na z

esky vyrob

osníků. V dů

ozornost je

pevnění s n

5 mm. 
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bednících d

styku bedn

mléko, násle

ložení trojv

zůstat mez

silikonu se

e nepatrné 

potom se o

ložení trojv

a zůstat mez

konu se de

pevní k nos

 potřebné, s

tyk bednící

bednících p

ákladě smr

ené, může 

ůsledku toh

e třeba věn

nosníkovým
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desek 

nících dese

dkem čehož

vrstvých, př

zera cca 2 c

e desky k s

množství p

opatrně odst

vrstvých, př

zera cca 2 c

esky k sobě

sníkovému 

setře se hadr

ch desek, ot

panelů 

šťování a b

vznikat ro

ho se vytvář

novat správn

m roštem, k
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ek mohou 

ž se tvoří tm

řípadně řeza

cm. Silikon 

sobě přitlač

přebytečnéh

traní. 

řípadně řeza

cm. Silikon

ě přitlačí pá

roštu. Přeb

drem s nanes

tisk utěsněn
beto

bobtnání dř

zdílná tlou

řejí v místě 

vné volbě s

které umožň

RCHITEKT

- 

vznikat sp

mavší zabarv

aných a hob

se nanáší n

í pásovým 

ho silikonu.

aných a hob

n se nanáší 

ásovým stah

ytečný silik

seným čistic

ného styku b
nu [54] 

řeva jako su

ušťka bední

styku panel

spojovacích

ňuje i jemn

ONICKÉHO

páry, který

vení betonu

blovaných d

na spodní č

stahovadle

. Přebytečn

blovaných d

do středu s

hovadlem. 

kon se ihne

cím prostřed

bednících d

uroviny, ze

cí plochy a

lů posunutí,

prostředků

né nastaven

O BETONU

ými může 

u. 

desek na no

část stykové

em. Ze spár

ný silikon s

desek na no

stykové plo

Vyrovnané

ed opatrně o

dkem. 

desek na pov

e které jsou

a rozdílné 

, mezery a o

ů a způsob

ní ve styku

U 

vytékat 

osníkový 

é plochy. 

ry desek 

se nechá 

osníkový 

ochy. Po 

 bednící 

odstraní, 

 
vrchu 

u bednící 

rozměry 

odskoky. 

bu jejich 

u panelů 
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Obr. 43 Od

.8.6.7 Těsně

V dů

ocházet v o

vytváření š

onstrukce i

olymery. Jej

A – těsnicí pá

Obr. 44 Sch

.8.6.8 Těsně

Jde o

ňůry mezi b

ytékání beto

A – těsnicí pá

Obr. 45 Sc

VY PŮSOBÍ

sazení ve st

ění v místě 

sledku nero

oblasti nap

štěrkových 

instalují do

jich typ i ul

áska 

héma ulože

ění čela bet

o pracovní 

bednění če

onu a tvorbě

áska 

chéma ulože

ÍCÍ NA KV

tyku bedníc

stěna – zák

ovností povr

ojení stěn

hnízd na p

o těchto m

ložení je tře

ní těsnicí pá

tonářského

spáry stěn

ela a výztuž

ě štěrkových

ení těsnicí p
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cích panelů, 

kladová ko

rchů základ

k rozsáhlej

povrchu be

míst bentoni

eba řešit již 

ásky, stěna 
[

o záběru 

s probíhaj

ž (z jedné

h hnízd na p

pásky, čelo s
[

RCHITEKT

- 

otisk bední

onstrukce (s

dových kons

jšímu vyték

etonu. Z toh

itové pásky

v návrhu pr

bez těsnicí 
[54] 

jící výztuží

nebo z ob

povrchu bet

stěny bez tě
[54] 

ONICKÉHO

ících panelů

strop) 

strukcí a str

kání jemné

hoto důvodu

y nebo exp

rojektové do

pásky, stěn

. Upnutím 

bou stran v

tonu. 

ěsnicí pásky

O BETONU

ů při odsaze

ropních des

é malty a n

u se před 

panzivní hy

okumentace

na s těsnicí p

a sevřením

výztuže) se 

y, s těsnicí p

U 

 
ení [54] 

ek může 

následně 

betonáží 

ydrofilní 

e. 

 

páskou 

m těsnicí 

zabrání 

 

páskou 
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.8.6.9 Těsně

U ve

ednění přitl

emné malty 

racovní spá

řikotvením b

epivou silou

edají bezez

ozitivní otis

isknutí. 

A – těsnicí pá

Obr. 46 Sché

.8.7 Bedn

Vzhle

očítat s pů

ztlakovou s

V projektové

řikotvení a 

kládání beto

Velkou pozo

šechny pov

esku chránit

Čerpá

integrovaný

7). Zároveň

amontované

etonované k

oužitých pan
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ění vertikál

ertikálních 

ačení bedně

a cementov

áry nalepí 

bednění při

u kvůli vytv

zbytku odstr

sk cca 1 až 

áska; B – le

éma uložení

nění pro sam

edem k velm

ůsobením p

silou, proto

é dokumen

 spojení je

onu. Vysok

rnost je třeb

vrchové ned

t před poško

ání SCC 

ým přívodem

ň je možné

ého na kotev

konstrukce o

nelů u rámo
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lních a hor

a horizont

ění na stáva

vého mléka 

stavební le

tlačí na beto

voření styko

ranit z povr

2 mm širok

epicí páska

 těsnicí pásk

mozhutnite

mi vysoké r

plného hyd

o je nutné 

taci musí 

ednotlivých

ká tekutost 

ba věnovat 

dostatky. H

ozením kam

betonů z

m, na který 

é aktuální t
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a zakrytí je vrchní bednící deska vystavena slunečnímu záření, více se vysušuje než 

desky spodních panelů a je tímto podstatně více nasakující. Výsledkem při použití 

takové desky je tmavší povrch betonu a celá pohledová plocha vykazuje barevné 

rozdíly. Pokud nejsou panely rámového bednění pozinkované, mohou při delším 

skladování rezavět. Stopy rzi pak neodstranitelně zůstávají na pohledové ploše betonu. 

5.8.8.2 Odbednění 

Obecně je třeba dbát na správný čas odbednění s ohledem na povětrnostní 

podmínky při ukládání a zrání betonu. Stanovení času odbednění je na odpovědnosti 

vedoucího stavby. Před odstraněním bednění je třeba odzkoušet, zda má beton 

dostatečnou pevnost. Při brzkém odbednění může cementové mléko zůstávat na 

bednění, při pozdějším odbednění bude barva povrchu betonu tmavší. Doba zrání 

betonu v bednění musí být u všech realizovaných pohledových ploch stejná, odbednění 

je třeba provést najednou, bez časových prodlev. Po uvolnění bednících kotev je třeba 

bednění ihned odstranit z betonových ploch, aby nedošlo k barevným změnám 

působením vznikající kondenzované vody. Poškození bednících panelů lze zabránit 

použitím gumového kladiva při uvolňování bednění. Při manipulaci s bedněním pomocí 

jeřábu by se neměly používat ocelové řetězy nebo jiné tvrdé pomůcky, aby se nedostaly 

do styku s kontaktní plochou bednění a nepoškodily ji [40]. 

5.8.8.3 Čistění bednění 

Bednění je třeba ihned po jeho sejmutí z konstrukce vhodným způsobem očistit. 

Výběr příhodného čisticího nářadí a způsobu závisí na typu bednící desky. Překližky 

s plastovým povlakem lze čistit vysokotlakovým čističem s rotačním nástavcem, 

plastovou škrabkou nebo hadrem. Překližky s povlakem z fenolové pryskyřice lze čistit 

pomocí koštěte nebo hadry, vysokotlakový čistič a plastovou škrabku lze použít pouze 

u neporušeného povrchu (aby nedocházelo k případnému odlupování třísek dřeva). 

Třívrstvé bednící desky lze čistit koštětem nebo hadrem. Je důležité důkladné očištění 

kontaktních ploch panelů a spojovacího materiálu, jinak nemůže být zaručena těsnost 

styků bednících panelů. Kontaktní plochy rámových bednění a různý spojovací materiál 

lze čistit vysokotlakovým čističem. Čelní stranu bednící desky je třeba očistit co 

nejjemnější plastovou škrabkou. U barveného betonu je třeba počítat se zvýšenými 

náklady na čistění (popř. výměnu) kontaktní plochy bednění [7]. 

5.8.9 Výztuž, rozpěry a vložky do bednění 

V závislosti na požadované třídě architektonického betonu je třeba ukládání 

výztuže do bednění věnovat zvláštní pozornost: 

 typu výztuže, počtu, zda průměr a poloha výztuže odpovídá výkresům 

výztuže; 
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 délce styků výztuže, dodržení délky přesahů a provedení mechanických 

spojů dle předpisů; 

 požadovanému krytí výztuže (pomocí vhodných distančních prvků 

a podpěr); 

 znečištění výztuže (např. od separačních prostředků, barvy, nečistot, rzi); 

 dostatečnému zajištění výztuže proti posunu během betonáže; 

 uspořádání výztuže nebrání ukládání a zhutňování betonu (plnicí otvory, 

mezery pro vibrování). 

Změny uložení výztuže jsou přípustné pouze po odsouhlasení projektantem 

nosné konstrukce nebo jinou odpovědnou osobou. Je třeba dbát na to, aby byla výztuž 

pevně uvázaná cca po 30 cm a aby se při zpracování betonu ponorným vibrátorem 

nepohybovala. Pokud se výztuž v bednění pohybuje, po odbednění může být na 

betonovém povrchu viditelná její poloha i přesto, že bylo zajištěno její dostatečné krytí. 

Výztuž a prvky určené k zabudování musí být v bednění zajištěny proti posunutí 

a deformacím pomocí dostatečného množství distančních prvků. Druh a počet 

distančních prvků je nutno volit v závislosti na charakteru vyztužení betonového dílu 

a jejich rozmístění provádět dle projektové dokumentace. 

Při výběru distančních rozpěr je třeba zásadně rozlišovat, zda se jedná o část 

stěny nebo stropu, protože při armování stropu je hmotnost vyztužení rozhodující pro 

výběr rozpěry. Bodové a plošné uložení distančních rozpěr je obecně na betonovém 

povrchu rozeznatelné, proto se doporučuje jejich použití vyzkoušet na referenční 

zkušební ploše. Druh a počet distančních rozpěr závisí na geometrickém tvaru výztuže. 

Dle zkušenosti jsou prvky z plastových hvězdic nebo hadů na vodorovných 

pohledových plochách použitelné jen částečně, neboť se mohou snadno rozmačkat 

výztuží a příslušnou manipulací během zhotovení a jsou relativně snadno rozeznatelné 

na betonovém povrchu (po delší době se obvykle výrazně opticky odlišují od 

betonového povrchu). Jejich použití se proto při realizaci pohledových ploch 

nedoporučuje. Použití vláknocementových lišt dosahuje u vodorovných konstrukcí 

lepších vizuálních výsledků. Na vytvoření betonových povrchů nejvyšší kvality je 

nejvhodnější použít vláknocementové distanční prvky, které se dotýkají bednící plochy 

jen bodově. 

5.8.10 Cenové relace druhů bednění 

Procentuální posouzení, kterými se jednotlivé položky podílejí na výši nákladů 

nasazení různých druhů bednění, jsou uvedena v Tab. 6. 
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Tab. 6 Procenta hlavních nákladových položek při nasazení různých druhů bednění [5] 

Nákladová položka 
Náklady v % podle druhu bednění 

Rámové Nosníkové Speciální 

Nájem za bednění, cena bednících 
desek a ostatních prvků 

65 % 45 % 35 % 

Projekt bednění a příprava bednění 
k nasazení 

5 % 5 % 40 % 

Doprava 5 % 10 % 10 % 

Čištění, údržba (úpravy spojů 
a hran, těsnění), skladování 

25 % 15 % 10 % 

Montáž a demontáž - 25 % 95 % 

Úprava kontaktní plochy bednění, 
renovace bednění (např. výměna 
desek systémového bednění 
v nájemní kvalitě za nové) 

- 50 % 60 % 

Relace celkových nákladů 100 % 150 % 250 % a výše 

5.9 Separační prostředky 

Separační prostředky jsou látky, které působí v hraniční ploše mezi betonem 

a kontaktní plochou bednění. U vysokých požadavků na kvalitu a vzhled 

architektonického betonu je nutné vždy předem vyzkoušet kombinaci kontaktní plochy 

bednění, separační prostředek a beton na zkušebním povrchu za daného počasí [7]. 

Separační prostředky používané na staveništi se před betonáží nanášejí na 

kontaktní plochu bednění z důvodu: 

 zmenšení soudržnosti mezi betonem a bednící deskou při odbedňování; 

 zajištění požadované kvality odbedňovaného povrchu betonu; 

 ochrany bednění před korozí a předčasným opotřebením. 

Separační prostředky se skládají z: 

 separačních složek – na bázi minerálních, syntetických, nebo rostlinných 

olejů a vosků; 

 rozpouštědel – organická rozpouštědla nebo voda v emulzích; 

 pomocných složek – látky zmýdelňující povrchovou vrstvičku betonu, 

inhibitory koroze oceli, smáčedla, emulgátory a další speciální, chemicky 

aktivní složky. 

 

 

 



VLIVY PŮSOBÍCÍ NA KVALITU ARCHITEKTONICKÉHO BETONU 

- 83 - 

Základní typy separačních prostředků jsou: 

 minerální oleje a recyklované minerální oleje – prvotní produkty z destilace 

ropy, směsi vyšších uhlovodíků na bázi nafty, mazacích olejů aj. (jsou 

zpravidla velmi obtížně biologicky odbouratelné); 

 parafínové oleje – rafinované, čisté frakce olejů, které jsou biologicky 

středně obtížně odbouratelné (čisté, bez rozpouštědla, nebo s organickým 

rozpouštědlem); 

 syntetické oleje – speciální čisté oleje dále upravené chemickou cestou, jsou 

biologicky dobře odbouratelné; 

 rostlinné oleje a upravené rostlinné oleje – rostlinné produkty, jako je 

řepkový olej apod., nebo chemicky upravené směsi olejů rostlinného 

původu, zpravidla biologicky dobře odbouratelné (čisté, bez rozpouštědla, 

nebo s organickým rozpouštědlem); 

 vodní emulze parafínových syntetických nebo rostlinných olejů bez 

organických rozpouštědel, v zimním období jsou ale citlivé na zmrznutí 

(stabilní, hotové k použití, nebo připravované z oleje smísením s vodou před 

použitím, dlouhodobě nestabilní); 

 vosky a pasty – tuhé a pastovité produkty na bázi parafínových vosků (čisté, 

bez rozpouštědla, nebo s organickým rozpouštědlem). 

Přítomnost a druh použitého rozpouštědla může kromě viskozity zásadně měnit 

i další vlastnosti výrobku, zejména jeho hořlavost, zdravotní rizika a míru biologické 

odbouratelnosti. Tyto údaje je výrobce povinen uvádět v technickém a v bezpečnostním 

listu. 

5.9.1 Zásady výběru separačního prostředku 

Volba separačního prostředku závisí hlavně na druhu použitého bednění 

(zejména na jeho nasákavosti), na technických podmínkách betonáže, na konkrétních 

požadavcích na tvar a jakost pohledového povrchu betonované konstrukce a na 

povětrnostních podmínkách. Stav kontaktní plochy bednění (čištění, stáří a počet 

nasazení) a příslušné klimatické podmínky mají rozhodující vliv na efektivitu účinnosti 

separačních prostředků [7]. 

Dlouhodobé používání konkrétního separačního prostředku na stejném bednění 

vykazuje často tzv. setrvačný efekt. Při změně separačního prostředku bez dokonalého 

odmaštění kontaktní plochy bednění zůstává zachován účinek předcházejícího 

separačního prostředku ještě několik dalších odbedňovacích cyklů. Objektivní 

vyhodnocení účinků nově nasazeného separačního prostředku je proto nutné provést až 
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po několika odbedňovacích cyklech, podle charakteru a stavu bednění obvykle po 3 až 

10 cyklech. 

Separační prostředky stejného typu od různých výrobců se mohou lišit 

použitými surovinami i zastoupením jednotlivých složek, proto může při prosté záměně 

výrobků dojít k výrazným rozdílům v účinnosti, zabarvení a kvalitě povrchu 

architektonického betonu. Vždy je nutno provést ověřovací zkoušku na referenční ploše. 

Je třeba rozlišovat mezi separačními prostředky s nízkou viskozitou (ať již 

obsahují rozpouštědla, nebo jsou bez rozpouštědel), minerálními a rostlinnými oleji 

(mají vysokou tekutost a vlivem aditiv také přídavný chemický separační účinek), mezi 

standardními odbedňovacími oleji (separují jen na fyzikálním základě a nejsou tak pro 

vyšší třídy architektonického betonu vhodné) a mezi ostatními separačními prostředky, 

emulzemi a separačními prostředky na bázi vosků a past (viz Tab. 7). 
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Tab. 7 Příklady použití separačních prostředků [7] 

Typ kontaktní 
plochy bednění 

Typ separačního prostředku 

Separační oleje Ostatní prostředky 

Syntetické, 
parafínové 

a minerální oleje 
bez rozpouštědla 

s nízkou 
viskozitou 

Syntetické, 
parafínové a 

minerální oleje 
s rozpouštědlem 

s nízkou 
viskozitou 

Oleje na bednění 
s vyšší 

viskozitou 

Separační 
emulze 

z rostlinných 
a minerálních 

olejů 

Separační 
prostředky na 

bázi vosku 
a pasty 

Hrubá prkna 
z pily, prkna 
hoblovaná 
a  profilovaná, 
dřevotřískové 
desky 

Nevhodné Nevhodné Velmi vhodné 
Nutné ověřit 
na zkušební 

ploše 
Velmi vhodné 

Třívrstvé desky, 
dřevo 
z jehličnanů, 
broušené, 
povrchově 
zušlechtěné 

Velmi vhodné 
Nutné ověřit 
na zkušební 

ploše 
Vhodné Nevhodné Vhodné 

Třívrstvé desky, 
dřevo 
z jehličnanů 
kartáčované 
nebo pískované, 
lakované, 
dýhovaná 
překližka, 
s upraveným 
povrchem 
fenolovou 
pryskyřicí 

Velmi vhodné Velmi vhodné Nevhodné 
Nutné ověřit 
na zkušební 

ploše 

Nutné ověřit 
na zkušební 

ploše 

Elastické 
pryžové matrice 

Nutné ověřit 
na zkušební 

ploše 

Nutné ověřit 
na zkušební 

ploše 
Nevhodné Velmi vhodné 

Nutné ověřit 
na zkušební 

ploše 
Desky z plastu, 
vrstvené desky 
s plastovým 
povrchem (fólie) 

Vhodné Velmi vhodné Nevhodné Velmi vhodné 
Nutné ověřit 
na zkušební 

ploše 

Ocelový plech Vhodné Velmi vhodné Nevhodné 
Nutné ověřit 
na zkušební 

ploše 

Nutné ověřit 
na zkušební 

ploše 

5.9.1.1 Separační prostředky pro savé povrchy 

Na savé povrchy bednění jsou velmi vhodné separační prostředky s vyšší 

viskozitou, bez rozpouštědel. Separační prostředky obsahující rozpouštědla jsou méně 

vhodné, neboť po odpaření rozpouštědla se separační prostředek vsákne příliš rychle do 

bednění, čímž se jeho účinnost snižuje.  
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Při použití kontaktní plochy bednění z neupravených prken nebo 

dřevotřískových desek mohou v povrchu dřeva obsažené látky (např. dřevní cukry) 

chemicky reagovat s cementovým pojivem, a tím poškodit povrch betonu (tmavším 

zbarvením nebo vápennými výkvěty). Tento účinek je zvláště silný při prvním nasazení 

bednění, při teplém počasí a zejména při použití dřeva, které bylo nechráněně vystaveno 

slunečním paprskům. Při opakovaných nasazeních bednění tyto nežádoucí účinky 

rychle mizí. Popisovanou reakci je možno omezit aplikací vhodného separačního 

prostředku, nelze ji však zcela vyloučit. Nežádoucí působení látek obsažených ve dřevě 

může být před prvním nasazením eliminováno natřením kontaktní plochy bednění 

cementovým mlékem. 

Na vysoce nasákavé kontaktní plochy bednění ze dřeva nebo neupravené 

překližky je pro nasycení podkladu vhodné použít pastu nebo vosk, a to ve dvou 

vrstvách. První vrstva se nanáší nejméně den předem a nechá se dobře vsáknout, druhá 

vrstva pak v obvyklém termínu před betonáží. Aplikaci vhodného typu separačního 

prostředku je vždy nutno u exponovaných pohledových ploch předem ověřit na 

zkušební referenční ploše. 

Impregnovaný, potažený, napouštěný a podobně upravený dřevěný povrch se 

chová, bez ohledu na případnou hrubou strukturu povrchu, podobně jako nesavé 

bednění. 

5.9.1.2 Separační prostředky pro nesavé povrchy 

U nesavého bednění je povrch bednění uzavřený a nesavý. Nedochází zde ke 

vsakování separačního prostředku do povrchu kontaktní plochy bednění, proto je pro 

dosažení kvalitního povrchu nutné nanést prostředek rovnoměrně v co nejtenčí souvislé 

vrstvě. 

Na nesavé povrchy bednění je vhodné použít kvalitní separační prostředky 

s nízkou viskozitou na bázi minerálních, parafínových, syntetických i rostlinných olejů 

bez rozpouštědla i s rozpouštědlem. Prostředky s rozpouštědly obsahují viskóznější 

separační složku, která po odpaření rozpouštědla vytváří na povrchu bednění stabilní 

separační film. Použité rozpouštědlo, zejména jeho těkavost, předurčuje dobu potřebnou 

pro odpaření rozpouštědla, a tím i nutný časový odstup mezi aplikací separačního 

prostředku a ukládáním čerstvého betonu do bednění. Separační prostředky 

s rozpouštědly s nejkratší dobou odpaření se zpravidla aplikují na svislé plochy. 

Separační prostředky určené pro ocelová bednění obsahují často složky 

omezující korozi (inhibitory). Ty zvyšují ochranu bednění před účinky agresivních 

látek, zejména kondenzované vody, vznikající v prostoru mezi betonem a kontaktní 

plochou bednění během teplotních změn při tvrdnutí betonu. Opakovaným použitím 
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speciálních prostředků se zvýšeným podílem antikorozní složky určených pro ocelová 

bednění může dojít i k vymizení míst s lehkou povrchovou korozí. 

V případě nutnosti proteplovat bednění je třeba zvolit separační prostředek 

odolávající vyšším teplotám, zpravidla na bázi parafínových, syntetických nebo nově 

i upravených rostlinných olejů. Vhodnost použití separačního prostředku 

u proteplovaného bednění uvádí výrobce v technickém listu. 

Při prvním použití pryžových kaučukových nebo plastových reliéfních matric 

není zpravidla nutno použít separační prostředek. Během používání v alkalickém 

prostředí ovšem dochází ke stárnutí materiálu matrice, a tím ke zhoršení kvality jejího 

povrchu. Pro regeneraci povrchu matrice je pak nutné použít vhodný separační 

prostředek. Volbu vhodného separačního prostředku je nezbytné provést podle 

doporučení výrobce matrice, s ohledem na riziko možného poškození povrchu materiálu 

matrice rozpouštědlem nebo separační složkou prostředku. Nevhodná volba separačního 

prostředku může vést např. k rozpouštění, měknutí nebo bobtnání matrice. Pro tyto 

účely jsou zpravidla vhodnější emulzní prostředky na vodní bázi bez organických 

rozpouštědel. 

5.9.2 Nanesení separačního prostředku 

Správná příprava povrchu bednění před nanesením separačního prostředku 

značně ovlivňuje výslednou kvalitu povrchu betonu. Před aplikací separačního 

prostředku musí být povrch bednění dokonale čistý a suchý. Z povrchu bednění je nutno 

odstranit všechny zbytky betonu, opravit případná poškození povrchu a povrch 

kontaktní plochy bednění dokonale vytřít od prachu vhodným, čistým hadrem (případná 

vrstvička prachu vždy znehodnocuje separační vrstvu). 

Aplikace separačního prostředku má několik následujících fází a aspektů: 

 příprava bednění; 

 nanesení separačního prostředku; 

 množství a spotřeba prostředku; 

 doba na odpaření rozpouštědla nebo vsáknutí oleje před uložením betonu; 

 ochrana připraveného bednění. 

Technika nanášení separačního prostředku závisí zejména na jeho viskozitě. 

Viskozita odbedňovacích prostředků je však závislá na teplotě zpracování [7]. Tekuté 

separační prostředky se nejlépe nanášejí nástřikem vysokotlakými přístroji. Pro menší 

plochy bednění vyhoví pro nanášení i čistá utěrka, váleček, štětec apod. Tuhé pasty 

nebo vosky se na bednění nanášejí hadrem, špachtlí a dále se roztírají pomocí kartáčů, 
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5.9.2.1 Časový interval před uložením betonu 

Po nanesení separačního prostředku na bednění je nutno dodržet určitý časový 

odstup před uložením betonu. Časový interval závisí na typu prostředku, druhu bednění 

a povětrnostních podmínkách stavby. 

Časový odstup závisí na době: 

 odpaření rozpouštědla – beton lze ukládat až po dokonalém odpaření 

rozpouštědla (dle okolní teploty a typu rozpouštědla v rozmezí cca 5 až 

30 min), jinak hrozí zvýšený výskyt pórů a skvrn a sprašování povrchu 

betonu; 

 odpaření vody z emulzního prostředku – podle typu separačního prostředku 

a doporučení výrobce; u plastového bednění vhodné ukládat beton buď co 

nejdříve po aplikaci ještě před odpařením vody (typ tvořící separační vrstvu 

z  kapiček), nebo je naopak nutné vyčkat na odpaření části vody a změny 

barvy nánosu; 

 vsáknutí separačního prostředku do savého bednění – při použití tekutých 

prostředků je nutno ukládat beton ještě před celkovým pohlcením separační 

vrstvy do materiálu bednění (dochází k nalepování betonu na kontaktní 

plochu bednění); 

 teplotě okolního prostředí a teplotě bednění – rychlost vsakování oleje, 

odpařování rozpouštědla a vody je závislá na teplotě a vlhkosti prostředí a na 

teplotě a vlhkosti bednění, zejména při extrémních teplotách v zimním 

a letním období, v období srážek nebo naopak nerovnoměrným osluněním 

kontaktní plochy bednění; 

 viskozitě separačních prostředků – v závislosti na venkovní teplotě je nutné 

zohlednit viskozitu separačních prostředků při jejich aplikaci. 

5.9.3 Vliv na životní prostředí 

S ohledem na ochranu životního prostředí je vhodné používat jen biologicky 

odbouratelné separační prostředky. K ohrožení životního prostředí může dojít 

především při splachování přebytků olejů do odpadních vod. Toto riziko je největší 

u olejů na minerální bázi, obsahujících mj. ropné destiláty, benzinové frakce 

a uhlovodíky C10 – C20. Jejich přítomnost ve vodách a půdě je bedlivě sledována. Stejné 

látky bývají obsaženy i v rozpouštědlech používaných pro snížení viskozity separačních 

prostředků na bázi odbouratelných rostlinných olejů. 

Jen výrobky ze zcela čistých rostlinných olejů neobsahují žádné sledované 

nebezpečné látky. Informace o obsahu nebezpečných látek je výrobce či dodavatel 

separačních prostředků povinen uvádět v bezpečnostním listu výrobku.
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6 MOŽNOSTI ÚPRAV POVRCHU ARCHITEKTONICKÝCH 
BETONŮ 

Pro mnoho architektů je soubor rozhodnutí o povrchu a barvě povrchu betonu 

bodem, při kterém se betonový projekt stává konkrétním a jasným [51]. Možnost finální 

úpravy betonových povrchů je velice rozmanitá, přecházející od hrubých ploch šedého 

monolitického betonu až k barevným fasádám z prefabrikovaných prvků s různou 

technikou úpravy povrchu. Tomu odpovídají i různé estetické požadavky, které jsou 

uplatňovány na povrchy různých barev a úprav v závislosti na jejich použití k realizaci 

záměru architekta [41]. Ve všech případech bude beton neodmyslitelně odrážet volbu 

bednění, kromě případů, kdy je dodatečně upravován [51]. Úpravou je zde míněn 

speciální technologický postup, který vede k dosažení požadovaného povrchu (zásadně 

se nejedná o opravy vad povrchu betonu) [5]. 

Různými technologickými postupy lze dosáhnout široké škály konečných úprav 

betonového povrchu. Samotného finálního vzhledu povrchu betonu dosahujeme 

regulováním vzhledových vlastností povrchu (barevnost, hladkost, hrubost, tvorba 

výstupků, rýh, důlků atd.). Abychom tyto vlastnosti mohli posoudit, je třeba stanovit 

kritéria pro vzhled a výrobu architektonického betonu (sytost barvy, výška nebo 

hloubka důlků, šířka a délka rýhy, průměrná velikost zrn kameniva na povrchu aj.). 

Dodatečná úprava může být realizována fyzikálními či chemickými prostředky. Toto by 

mělo být plánováno už od samého počátku stejně jako ošetření, které je třeba vzít 

v úvahu, aby byla zajištěna dostatečná krycí vzdálenost výztuže od povrchu betonu 

[51]. 

Důležitým požadavkem na povrch architektonického betonu je určit, z jaké 

dálky bude plocha pozorována a tomu přizpůsobit návrh a provedení betonu. Během 

některých povrchových úprav odstraňujeme povrchové vrstvy betonu až do hloubky 

10 mm. Tento fakt je třeba zohlednit při návrhu konstrukční výztuže a počítat 

s rozdílným krytím výztuže, od kterého se bude odvíjet i rozdílný výkres bednění 

a výkres výztuže. Výsledný možný vzhled tedy limituje jen kreativita architekta, 

designéra a projektanta a technicky možného a finančně únosného provedení, při kterém 

je nezbytná úzká spolupráce s technologem betonu. 

Pod pojmem betonový povrch bez dalších krycích vrstev se skrývá nečekané 

množství různých variací úprav. Přehled možných dodatečných úprav povrchů betonů 

není a nemůže být kompletní, neboť použitelné postupy a technologie, pomůcky, 

zařízení atd. a jejich vzájemná kombinace jsou v trvalém, dynamickém vývoji. 
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6.1.2 Betonové povrchy z kovových forem 

Pro dosáhnutí jednotnosti betonového povrchu z kovových forem je důležité, 

aby povrchy ocelových plechů byly opracovány jednotným způsobem. Na betonovou 

plochu se promítají i takové jemné rozdíly činných ocelových ploch, jako je charakter 

opracování (např. způsob frézování) či kvalita styků mezi plechy, které jsou obyčejně 

vytvořeny svárem. Při delších výrobních přestávkách vzniká nebezpečí vzniku koroze 

ocelových forem, která se může promítnout na betonové povrchy, obzvláště při prvních 

použitích kovových forem. Typické pro ocelová bednění je sklon ke ztmavování 

betonové směsi a také tvorba vzduchových pórů u svislých konstrukcí [51]. 

6.1.3 Povrch vytvořený pomocí reliéfních matric 

Pro velice různorodou strukturu betonových povrchů se používá technika 

vkládání matric do bednění. Design těchto matric má prakticky neomezené možnosti 

ztvárnění strukturovaných pohledových ploch. Tyto matrice jsou často vyrobeny 

z plastů, pryže nebo z elastického polyuretanu a dají se použít na vytvoření struktur 

betonu monolitického i prefabrikovaného. Jejich vysoká pružnost zaručuje odbednění 

betonových ploch bez poškození pohledového povrchu a současně umožňuje dosáhnout 

na milimetr přesné reprodukce texturovaných profilů i s ostrými hranami. 

Členitost a různorodost povrchu vytváří příznivé předpoklady pro odstranění 

povrchových nedostatků betonu a vlivem osvětlení vytváří měnící se hru světla a stínu. 

Životnost matrice se při správném zacházení pohybuje okolo 100 cyklů. Nevýhodou 

těchto matric je však vysoká pořizovací cena. 
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 Hluboké pískování odhaluje velká kamenná zrna rovnoměrně na celém 

povrchu. Pískování silně opotřebovává místa, kde byl poměr vody v cementu 

nadprůměrný. Hloubka pískování se určí na základě tvrdosti složek 

kameniva v betonu a velikosti zrn. Barvu a vzhled povrchu ovlivňuje hlavně 

barva kameniva v betonu. 

6.3.4 Povrchy opracované kyselinou (patinované) 

Kyselinou lze opracovávat pouze povrchy prefabrikovaných betonových prvků. 

Proces úpravy vyžaduje ponoření tvrdého, vodou nasyceného povrchu betonového 

prvku do nádrže s 10% kyselinou chlorovodíkovou a jeho následné oplachování velkým 

množstvím vody. Pomocí kyseliny je z povrchu panelu odstraňována cementová matrice 

a jsou odhalovány hrubší složky směsi kameniva do požadované hloubky. Hloubka 

opracování kyselinou je ovlivněna kvalitou složek směsi, koncentrací kyseliny a dobou 

působení. Obvyklá hloubka působení kyseliny se pohybuje okolo 0,5 mm, ale je možné 

ovlivnit i mělčí nebo naopak hlubší vrstvy [41]. Při použití této metody úpravy povrchu 

betonu je vhodné použít kamenivo stejného mineralogického složení pro stejnoměrný 

estetický výsledek. Pokud tomu tak není, je třeba si uvědomit, že některé druhy 

kameniva mohou s kyselinou reagovat rychleji (např. vápenec) za vzniku 

nerovnoměrného opracování. 

6.3.5 Barevné leptání betonu kyselinou 

Princip této technologie spočívá v nanesení roztoku vody, kyseliny 

a anorganických (kovových) solí na betonový povrch, kde tento roztok reaguje 

s minerály v cementu (hydroxidem vápenatým) za vzniku barevného efektu. Tento efekt 

je způsoben vnikáním solí do naleptaného povrchu betonu. Probarvení betonu je trvalé 

a nelze ho mechanicky odstranit např. škrábáním. Vzhledem k nerovnoměrné 

koncentraci cementového kamene v povrchové vrstvě betonu dochází také 

k nerovnoměrnému probarvení. Tato nerovnoměrnost má za následek vznik žilkování 

a mramorování povrchu, které ještě umocní vizuální efekt. Výsledná barevnost závisí 

ale také na druhu kyseliny a použité anorganické soli, druhu cementu použitého 

v konstrukci, množství kyseliny a vody v roztoku, stáří plochy a uzavírání plochy po 

aplikaci kyselých roztoků. Tuto technologii lze použít jak při aplikaci v exteriéru, tak 

i v interiéru. Po aplikaci nátěru je třeba uzavřít povrch betonu, protože kyselina 

povrchově naleptá cementový kámen, aby sem mohly proniknout anorganické soli. 

Uzavření se provádí pomocí nátěru na bázi akrylátové, polyuretanové nebo epoxidové 

pryskyřice [77]. 
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7 CÍL PRÁCE 

V posledních letech je celosvětově ve stavebnictví, architektuře a designu stále 

více skloňován a používán pojem architektonický beton. Je až s podivem, že v době, 

kdy se o betonu píše z pohledu nano technologií, je výklad pojmu architektonický beton 

značně individuální a svým způsobem se jedná o pojem velmi těžko definovatelný. 

Současné možnosti úpravy povrchu betonových konstrukcí jsou poměrně široké 

a zpravidla, přiměřeně výsledku, i nákladné. Dekorativní architektonický beton na 

monolitických a prefabrikovaných konstrukcích přináší v současné výstavbě oživení 

a znamená renesanci betonového stavitelství. Spolu s technickými přednostmi betonu 

představuje taková interpretace betonu vyvrcholení jeho vývoje. 

Cíl řešení disertační práce je zvolen s ohledem na uvedenou problematiku. 

Vzhledem k omezenému množství relevantních informací týkajících se oblasti 

architektonických betonů budou v experimentální práci ověřovány možnosti výroby 

kvalitních architektonických betonů a dodatečná úprava jejich povrchů s ohledem na 

požadovanou estetickou kvalitu a funkci. Současně bude pozornost věnována návrhu 

složení betonu, typům bednících desek, odbedňovacím přípravkům, způsobu ukládání 

a zhutňování betonu. 

Dílčí etapy experimentální práce se budou zaměřovat na studium a použití 

surového betonu s neopracovaným povrchem, na jeho návrh, výrobu a zpracování, dále 

na použití anorganických pigmentů do betonu a jejich případný vliv na kvalitu povrchu 

v součinnosti s použitým typem separačních prostředků a také na vývoj a výzkum 

použití TiO2 do betonu za účelem vytvoření návrhu betonu vhodného pro nenosné 

architektonické prvky. V rámci celé šíře problematiky architektonických betonů bude 

část práce věnována betonovým designovým prvkům se zaměřením na postup jejich 

výroby a zpracování při naplnění jejich estetického vyznění. 

Díky absenci legislativních požadavků, které by jednotlivé technologické 

postupy a aspekty dostatečně charakterizovaly, bude podrobně popsána technologie 

výroby, a to včetně možných rizik na kvalitu pohledového povrchu. Dále bude 

pozornost věnována pojmu architektonický beton a bude stanovena jeho nová definice, 

vycházející z poznatků a rešerší v rámci zpracování disertační práce. Stejně tak budou 

s ohledem na neustálý vývoj technologií, možnosti výroby, ztvárnění a úpravy povrchu 

architektonických betonů nově přepracovány a definovány třídy architektonického 

betonu.
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8 EXPRIMENTÁLNÍ ČÁST 

Metodika a postupy jednotlivých experimentálních částí jsou rozděleny do čtyř 

kapitol, které vycházejí z problematiky oblasti architektonických betonů. 

8.1 Použití brutalismu betonu 

8.1.1 Metodika práce 

První část experimentální práce se zaměřuje na rozšíření použití surového 

betonu v interiérovém designu. Vzhledem k tomu, že v této části práce jde především 

o zhodnocení surového betonu v interiéru a jeho užitné vlastnosti, byly použity běžné 

receptury s portlandským cementem a obvykle dostupným kamenivem. Dávkování 

frakcí kameniva, cementu, příměsí, vody a superplastifikačních přísad bylo prováděno 

hmotnostně. Kamenivo bylo nejprve vysušeno a naváženo v potřebném množství. 

Jednotlivé složky betonu byly dávkovány do horizontální míchačky s nuceným oběhem 

v pořadí kamenivo, příměsi, cement a voda se superplastifikační přísadou. Pro zajištění 

vysoké homogenity byla nejprve suchá směs míchána po dobu 90 sekund. Poté bylo 

přidáno ¾ záměsové vody, po cca 30 sekundách zbylá ¼ vody se superplastifikační 

přísadou. Takto připravený beton byl míchán po dobu 300 sekund. U jednotlivých 

receptur byly stanoveny zkoušky na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. 

U čerstvého betonu byly provedeny zkoušky na stanovení konzistence dle 

ČSN EN 12 350-2, Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím [110] 

a stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu dle ČSN EN 12 350-6, Zkoušení 

čerstvého betonu – Část 6: Objemová hmotnost [111]. 

Na ztvrdlém betonu byly provedeny zkoušky stanovení pevnosti v tlaku na 

zkušebních krychlích o rozměrech 150 × 150 × 150 mm dle ČSN EN 12 390-3, 

Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles [112], na dílčí 

části byla stanovena pevnost v tahu ohybem na betonových trámcích o rozměrech 

100 × 100 × 400 mm dle ČSN EN 12 390-5, Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 5: 

Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles [113] a stanovení objemové hmotnosti 

ztvrdlého betonu dle ČSN EN 12 390-7, Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 7: Objemová 

hmotnost ztvrdlého betonu [114]. 

Hutnění zkušebních těles i zvolených architektonických prvků bylo prováděno 

pomocí vibračního stolu s horizontální vibrací a následně byl beton ukládán do předem 

připravených forem. Odformování zkušebních těles probíhalo do 24 hodin od uložení 

betonu. Doba odformování vyrobených architektonických elementů byla zvolena dle 
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vizuálního zhodnocení. Zkušební tělesa i architektonické prvky byly uloženy 

v laboratorním prostředí o teplotě 20 ± 5 °C a RH 40 až 60 %. 

8.1.2 Betonová deska konferenčního stolu 

8.1.2.1 Použité vstupní suroviny 

Cement 

Portlandský cement CEM I 42,5 R s rychlým nárůstem počátečních pevností 

z produkce Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá. 

Kamenivo 

Na výrobu betonu byly použity dvě frakce kameniva. Kamenivo frakce  

0 – 4 mm bylo přírodní těžené kamenivo z lokality Žabčice, frakce 4 – 8 mm bylo 

přírodní drcené kamenivo z lokality Olbramovice. 

Voda 

Pitná voda z vodovodního řádu splňující podmínky dle normy ČSN EN 1008 – 

Záměsová voda do betonu [45]. 

Přísada 

Za účelem snížení potřebné dávky záměsové vody a dosažení dobré 

zpracovatelnosti čerstvého betonu byla použita superplastifikační přísada 

Dynamon SX 14 od firmy MAPEI, spol. s.r.o., na bázi nesířených akrylových 

polymerů, zcela bez příměsi formaldehydu. Tato přísada zlepšuje prostorové rozptýlení 

jemných podílů, dispergaci a smáčení zrn cementu. 

Příměs 

Ke zvýšení jemných podílů a jako částečná náhrada dávky cementu byla použita 

příměs mletý vápenec, druh 7 od společnosti Carmeuse Czech Republic, s.r.o., závod 

Mokrá. 

Separační prostředek 

Jako separační prostředek byl použit CHRYSODem Oleo od firmy 

CHRYSO Chemie, s.r.o. 

 

8.1.2.2 Výroba konferenčního stolu 

Záměrem výroby tohoto konferenčního stolu bylo vytvořit surovou hladkou 

betonovou desku se subtilními nohami z rezavé betonářské oceli (roxor). Na přípravu 

a sestavení formy o rozměrech 1300 × 700 × 50 mm (délka × šířka × tloušťka) byla 

použita hladká překližka o tloušťce desky 18 mm. Betonářská ocel použitá na nohy 
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Tab. 8 Složení betonu na 1 m3 

Složka Hmotnost [kg/m3] 

Cement CEM I 42,5 R Mokrá 320 

Kamenivo 
DTK 0 – 4 mm Žabčice 984 

HDK 4 – 8 mm Olbramovice 648 

Mletý vápenec Carmeuse 7 60 

Voda 165 

Superplastifikační přísada Dynamon SX 14 3,52 

Množství superplastifikační přísady v % z mc 1,1 

Tab. 9 Vlastnosti čerstvého betonu 

Objemová hmotnost ČB [kg/m3] 2340 

Sednutí [mm] 140 

Stupeň sednutí [-] S3 

Tab. 10 Vlastnosti ztvrdlého betonu 

Objemová hmotnost ZB [kg/m3] 2300 

Pevnost v tlaku [MPa] 28,6 

Pevnost v tahu ohybem [MPa] 4,6 

U takto vytvořeného konferenčního stolu se jako největší problém ukázalo 

přesné osazení ocelové konstrukce do betonu tak, aby konstrukce neklesala k horní 

straně desky. Díky tomu, že jsou subtilní ocelové desky stolu pevně zality v betonu 

a tímto zatíženy, nemají nohy stolu tendenci k pohybu. Spojení betonu a betonářské 

oceli se ukázalo jako velmi netradiční a zároveň velmi zajímavé použití. Při pohledu 

i dotyku člověk cítí masu betonu, avšak tenké roxorové nohy dodávají celému stolu 

odlehčený ráz, vhodný např. do kancelářských prostor. 
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8.1.3 Betonové nohy stolu 

8.1.3.1 Použité vstupní suroviny 

Cement 

Portlandský cement CEM I 42,5 R s rychlým nárůstem počátečních pevností 

z produkce Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá. 

Kamenivo 

Na výrobu betonu byly použity dvě frakce kameniva. Kamenivo frakce  

0 – 4 mm bylo přírodní těžené kamenivo z lokality Žabčice, frakce 4 – 8 mm bylo 

přírodní drcené kamenivo z lokality Olbramovice. 

Voda 

Pitná voda z vodovodního řádu splňující podmínky dle normy ČSN EN 1008 – 

Záměsová voda do betonu [45]. 

Přísada 

Za účelem snížení potřebné dávky záměsové vody a dosažení dobré 

zpracovatelnosti čerstvého betonu byla použita superplastifikační přísada 

Dynamon SX 14 od firmy MAPEI, spol. s.r.o., na bázi nesířených akrylových 

polymerů, zcela bez příměsi formaldehydu. Tato přísada zlepšuje prostorové rozptýlení 

jemných podílů, dispergaci a smáčení zrn cementu. 

Příměs 

Ke zvýšení jemných podílů a jako částečná náhrada dávky cementu byla použita 

minerální příměs mletý vápenec Zblovice, druh 8. 

Separační prostředek 

Jako separační prostředek byl použit produkt firmy MAPEI, spol. s.r.o., na bázi 

rostlinných olejů ve vodní emulzi DMA 3000. 

8.1.3.2 Výroba betonových noh stolu 

Návrh výroby stolu s masivními, surovými betonovými nohami vychází 

z přesně obráceného záměru jako v předešlém případě, viz konferenční stůl. Masivní 

betonová deska byla nahrazena čirým kaleným sklem o tloušťce 22 mm, subtilní 

ocelové nohy byly nahrazeny betonově brutalistními nohami. Na přípravu formy byla 

použita hladká překližka o tloušťce 18 mm, která byla opatřena separačním 

prostředkem. Rozměry formy byly 740 × 600 × 250 mm a 740 × 800 × 200 mm (délka 

× šířka × tloušťka). Pro vylehčení hmotnosti noh byl do formy vložen polystyren, volně 

přidrátovaný ke kari síti o průměru 6 mm a rozteče podélných i příčných drátů 100 mm, 

viz Obr. 81. 
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Příměs 

Ke zvýšení jemných podílů a jako částečná náhrada dávky cementu byla použita 

minerální příměs mletý vápenec Zblovice, druh 8. 

Separační prostředek 

Jako separační prostředek byl použit BIOtrenn Emulsion NSG na bázi 

rostlinného oleje od firmy Remei CZ, spol. s.r.o. 

Corian® 

Vývoj tohoto materiálu pokračuje od svého vzniku v 70. letech prakticky 

dodnes. Jako vůbec první jej na trh uvedla americká firmy DuPont, avšak dnes již máme 

na trhu desítky variant a barevných odstínů od různých výrobců po celém světě 

(korejský HI-MACS, německý Schok, slovinský Kerrock ). U nás se corian poprvé 

představil v roce 1991 a mezi laickou veřejností je stále pramalá informovanost o tomto 

mnohotvárném neporézním materiálu. Corian se skládá z akrylového polymeru 

a trihydrát oxidu hlinitého (ATH), což je materiál odvozený z rudy bauxit. Díky svým 

vlastnostem, jako je tvárnost, pevnost, snadná opracovatelnost a údržba, bezespárové 

spoje, odolnost a také luxusní vzhled, se corian stává vyhledávaným materiálem 

designérů, architektů a výrobců nábytku. Uplatnění nachází jak v domácnostech, tak 

v komerčních prostorech, jako jsou zdravotnická zařízení, obchody, hotely, restaurace, 

banky, administrativní budovy apod. [115] [116]. 

Tab. 14 Složení betonu na 1 m3 

Složka Hmotnost [kg/m3] 

Cement CEM I 42,5 R Mokrá 360 

Kamenivo 
DTK 0 – 4 mm Žabčice 978 

HTK 4 – 8 mm Náklo 653 

Mletý vápenec Zblovice 8 80 

Voda 165 

Superplastifikační přísada Dynamon SX 14 3,6 

Množství superplastifikační přísady v % z mc 1,0 
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polymerů, zcela bez příměsi formaldehydu. Tato přísada zlepšuje prostorové rozptýlení 

jemných podílů, dispergaci a smáčení zrn cementu. 

Příměs 

Ke zvýšení jemných podílů a jako částečná náhrada dávky cementu byla použita 

minerální příměs mletý vápenec Zblovice, druh 8. 

Separační prostředek 

Jako separační prostředek byl použit produkt firmy MAPEI, spol. s.r.o. na bázi 

rostlinných olejů ve vodní emulzi DMA 3000. 

Epoxidová pryskyřice 

Na vytvoření transparentního nápisu logotypu byla použita epoxidová 

pryskyřice EP 70 BM od firmy Murexin, spol. s.r.o. 

Tab. 17 Složení betonu na 1 m3 

Složka Hmotnost [kg/m3] 

Cement CEM I 42,5 R Mokrá 370 

Kamenivo 
DTK 0 – 4 mm Žabčice 1008 

HTK 4 – 8 mm Náklo 543 

Mletý vápenec Zblovice 8 60 

Voda 170 

Superplastifikační přísada Dynamon SX 14 4,1 

Množství superplastifikační přísady v % z mc 1,1 

8.1.5.2 Výroba betonového vývěsního štítu 

Prvotní ideou při tvorbě vývěsního štítu bylo vytvořit transparentní písmena 

tvořící logotyp a ta vložit do formy z extrudovaného polystyrenu dle grafického návrhu 

(viz Obr. 100) a posléze do takto připravené formy nalít beton. 
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8.2 Návrh a realizace barevných betonů 

8.2.1 Metodika práce 

Tato část experimentální práce se zaměřuje na použití barevných příměsí – 

pigmentů do architektonického betonu. V rámci navrženého architektonického ztvárnění 

betonu byla sledována použitelnost pigmentů nejen při případné prefabrikované výrobě, 

ale i použitelnost v rámci občanského užívání. Architektonické ztvárnění bylo 

reprezentováno betonovou deskou stolu o předem daných rozměrech 

1300 × 700 × 30 mm (délka × šířka × tloušťka). V rámci její výroby byl vytvořen 

ocelový rozebíratelný rám formy, vhodný pro opakované použití. Při návrhu 

jednotlivých receptur byl použit portlandský cement, přírodní drobné těžené kamenivo 

frakce 0 – 4 mm, lehké kamenivo Liapor frakce 1 – 4/625 a 4 – 8/600. Dávkování frakcí 

drobného těženého kameniva, cementu, příměsí, vody a superplastifikačních přísad bylo 

prováděno hmotnostně, dávkování lehkého kameniva bylo provedeno objemově. Pro 

požadovaný navržený vzhled betonových desek stolů byl dávkován bílý anorganický 

pigment PRETIOX FS (mikronizovaný směsný anataso-rulilový druh titanové běloby 

s velmi dobrou krycí schopností, bělostí a dispergovatelností) a černý anorganický 

pigment Fepren TP303 na bázi FeO.Fe2O3. Oba pigmenty dle normy ČSN EN 12878, 

Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo vápna [117], 

splňují přísnější B kategorizaci pro užití pigmentů v armovaných betonech. Beton byl 

míchán v horizontální míchačce pro dosažení dobré homogenizace kameniva, cementu 

a zvolené příměsi. Po přídavku části záměsové vody byla do vlhké směsi přidána 

superplastifikační přísada a následně zvolený další typ přísady. Pro správnou funkci 

přísad bylo nutné zvolit delší čas míchání betonu. 

U čerstvého betonu byly stanoveny zkoušky na ověření reologických vlastností 

čerstvého betonu, tj. stanovení konzistence dle ČSN EN 12 350-8, Zkoušení čerstvého 

betonu – Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím [32] a stanovení 

objemové hmotnosti čerstvého betonu dle ČSN EN 12 350-6, Zkoušení čerstvého 

betonu – Část 6: Objemová hmotnost [111]. 

Na ztvrdlém betonu byly provedeny zkoušky stanovení pevnosti v tlaku na 

zkušebních krychlích o rozměrech 150 × 150 × 150 mm dle ČSN EN 12 390-3, 

Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles [112], pevnost 

v tahu ohybem na betonových trámcích o rozměrech 100 × 100 × 400 mm dle 

ČSN EN 12 390-5, Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 5: Pevnost v tahu ohybem 

zkušebních těles [113] a stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu dle ČSN EN 

12 390-7, Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu 

[114]. Vzorky byly odformovány do 24 hodin po výrobě čerstvého betonu a uloženy do 

laboratorního prostředí, včetně betonových desek stolu, o teplotě 20 ± 5 °C a RH 40 až 
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60 % po dobu 28 dnů. Vždy byly použity tři vzorky pro stanovení požadované 

vlastnosti ztvrdlého betonu. Betonové desky stolu byly dále opracovány dle zadaných 

architektonických požadavků. 

8.2.2 Použité vstupní suroviny 

Cement 

Portlandský cement CEM I 42,5 R s rychlým nárůstem počátečních pevností 

z produkce Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá. 

Kamenivo 

Na výrobu betonu bylo použito přírodní těžené kamenivo z lokality Žabčice 

frakce 0 – 4 mm a lehké kamenivo Liapor frakce 1 – 4/625 a 4 – 8/600, vše od firmy 

Lias Vintířov, LSM k.s. 

Kamenivo Liapor frakce 1 – 4/625: 

 sypná hmotnost: 625 kg/m3 ± 10 %; 

 objemová hmotnost: 1050 kg/m3 ± 10 %. 

Kamenivo Liapor frakce 4 – 8/600: 

 sypná hmotnost: 600 kg/m3 ± 10 %; 

 objemová hmotnost: 1150 kg/m3 ± 10 %. 

Voda 

Pitná voda z vodovodního řádu splňující podmínky dle normy ČSN EN 1008 – 

Záměsová voda do betonu [45]. 

Přísady 

 Superplastifikační přísada Dynamon SX 14 od firmy MAPEI, spol. s.r.o., na 

bázi nesířených akrylových polymerů. 

Níže použité přísady byly od firmy SIKA CZ, s.r.o.: 

 superplastifikační přísada Sika Viscocrete 1035 CZ na bázi polymeru; 

 přísada Sika Lightcrete I-500, založená na speciálních tenzidech 

a polymerech se silným provzdušněním; 

 přísada Sika PerFin-300 pro redukci tvorby dutinek a pórů na povrchu 

betonu. 

Příměsi 

 Železitý černý anorganický pigment Fepren TP303 od firmy Precheza, a.s. 

 Bílý anorganický pigment PRETIOX FS od firmy Precheza, a.s. 
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 Elektrárenský popílek Dětmarovice, produkt klasického vysokoteplotního 

spalování černého uhlí, měrný povrch 290 m2/kg. 

 Vysokopecní struska Štramberk, velmi jemně mletá granulovaná struska 

o měrném povrchu 380 m2/kg. 

 Mikromletý vápenec, druh 8, lokalita Zblovice. 

Tab. 18 Složení betonu na 1 m3 

Složka 
Hmotnost [kg/m3] 

Stůl 1 Stůl 2 Stůl 3 Stůl 4 

Cement CEM I 42,5 R Mokrá 370 385 360 375 

Kamenivo DTK 0 – 4 mm Žabčice 648 500 500 563 

Liapor (dávkováno 
objemově [m3]) 

frakce 1 – 4/625 0,18 0,24 0,24 0,21 

Liapor 4 – 8/600 0,36 0,4 0,4 0,44 

Mletý vápenec Zblovice 8 - - - 140 

Popílek Dětmarovice 148 - - - 

Struska Štramberk - - 120 - 

Černý pigment Fepren TP303 18 26 - - 

Bílý pigment PRETIOX FS - - 18,75 36 

Voda 155 170 175 180 

Přísada 

Dynamon SX 14 4,81 - - - 

Sika Viscocrete 1035 - 3,47 3,38 3,24 

Sika Lightcrete I-500 - 1,16 1,13 1,08 

Sika PerFin-300 - - 1,13 - 

8.2.2.1 Stůl 1 (beton s popílkem a černým anorganickým pigmentem) 

Jako bednění na výrobu betonové desky stolu byla použita překližka s povlakem 

fenolové pryskyřice o tloušťce 18 mm a rozebíratelný ocelový rám o rozměrech 

1300 × 700 mm o výšce hrany 30 mm se zakulacenými rohy. Bednění bylo opatřeno 

separačním prostředkem na bázi rostlinného oleje BIOtrenn Emulsion NSG od firmy 

REMEI CZ, spol. s r.o. Při přípravě betonu bylo prvně dávkováno předem nasáklé lehké 

kamenivo Liapor a poté kamenivo frakce 0 – 4 mm, cement, popílek a černý 

anorganický pigment. Po promíchání všech složek byla přidána voda se 
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superplastifikační přísadou. Beton byl do formy ukládán ve dvou vrstvách. Nejprve byla 

uložena první vrstva do výšky cca poloviny formy a beton byl po dobu 3 sekund hutněn 

pomocí vibračního stolu s horizontální vibrací, následně byla do betonu uložena ocelová 

kari síť o průměru 6 mm a rozteče podélných i příčných drátů 100 mm a beton byl 

doplněn po výšku okraje formy a celá deska byla zahlazena pomocí ocelového hladítka. 

Beton byl ve formě ponechán po dobu 7 dnů a po celou dobu byl ošetřován 

vodou. Po této době byla forma rozebrána a beton byl uložen v laboratorním prostředí. 

Po odformování a otočení desky stolu na její svrchní pohledovou stranu se objevily 

malé póry a nepravidelné fleky, které mohly být způsobeny delším ponecháním betonu 

ve formě a reakcí separačního prostředku s betonem a bednící deskou. 

Tab. 19 Vlastnosti čerstvého betonu 

Objemová hmotnost ČB [kg/m3] 1680 

Rozlití T500 [s] 6,4 

Třída rozlití [-] VS2 

Rozlití Dmax [mm] 560 

Stupeň sednutí rozlitím [-] SF1 

Tab. 20 Vlastnosti ztvrdlého betonu 

Objemová hmotnost ZB [kg/m3] 1570 

Pevnost v tlaku [MPa] 31,0 

Pevnost v tahu ohybem [MPa] 3,9 
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8.2.2.3 Stůl 3 (beton se struskou a bílým anorganickým pigmentem) 

Jako podkladní deska formy byla použita hladká překližka o tloušťce 18 mm 

a rozebíratelný ocelový rám jako u první betonové desky (stůl 1). Bednění bylo 

opatřeno separačním voskem Trennwachs TL-W od firmy RECKLI GmbH. Složky 

betonu byly dávkovány obvyklým způsobem, tj. předem nasáklé lehké kamenivo 

Liapor, kamenivo frakce 0 – 4 mm, cement, struska, příměs bílého anorganického 

pigmentu. Po promíchání všech složek bylo přidáno ¾ vody se superplastifikační 

přísadou. Po 60 sekundách míchání byla přidána zbylá ¼ vody s přísadou se silným 

provzdušněním a přísadou k redukci tvorby dutinek a pórů a beton byl ještě kontinuálně 

míchán 180 sekund. Beton byl následně uložen do formy ve dvou vrstvách bez použití 

vibrace. Nejprve byla uložena první vrstva do výšky cca poloviny formy a následně 

byla do betonu uložena ocelová kari síť o průměru 6 mm a rozteče podélných i příčných 

drátů 100 mm. Beton byl doplněn po výšku okraje formy a celá deska byla zahlazena 

pomocí ocelového hladítka. Odformování betonové desky proběhlo do 24 hodin od 

začátku výroby a beton byl uložen po dobu 28 dnů v laboratorním prostředí a po dobu 

7 dnů byl průběžně ošetřován vodou. Ve stáří 28 dní byl povrch betonové desky stolu 

vyleštěn pod vodou diamantovým kotoučem P400 a P800. Finální povrch desky byl 

pomocí pěnového válečku opatřen transparentním nátěrem Colorfresh intensiv od firmy 

HEBAU GmbH. 

Tab. 23 Vlastnosti čerstvého betonu 

Objemová hmotnost ČB [kg/m3] 1820 

Rozlití T500 [s] 3,8 

Třída rozlití [-] VS2 

Rozlití Dmax [mm] 650 

Stupeň sednutí rozlitím [-] SF1 

Tab. 24 Vlastnosti ztvrdlého betonu 

Objemová hmotnost ZB [kg/m3] 1690 

Pevnost v tlaku [MPa] 34,7 

Pevnost v tahu ohybem [MPa] 5,1 
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8.2.2.4 Stůl 4 (beton s vápencem a bílým anorganickým pigmentem) 

Záměrem návrhu této betonové desky stolu bylo vytvořit betonovou desku stolu 

subtilnější než v popisovaných třech předešlých případech. Celá forma na výrobu 

betonové desky stolu byla vyrobena z hladké překližky o tloušťce 18 mm a výšce 

bočních hran formy 20 mm. Zakulacení rohů formy bylo vytvořeno pomocí 

lukoprenových odlitků, vložených do formy bednění. Bednění bylo opatřeno 

separačním prostředkem na bázi rostlinného oleje DMA 3000 od firmy MAPEI, spol. 

s.r.o. Složky betonu byly dávkovány obvyklým způsobem, tj. předem nasáklé lehké 

kamenivo Liapor, kamenivo frakce 0 – 4 mm, cement, mikromletý vápenec a příměs 

bílého anorganického pigmentu. Po promíchání všech složek bylo přidáno ¾ vody se 

superplastifikační přísadou. Po 60 sekundách míchání byla přidána zbylá ¼ vody 

s přísadou se silným provzdušněním a beton byl ještě kontinuálně míchán 120 sekund. 

Beton byl následně uložen do formy ve dvou vrstvách bez použití vibrace. Nejprve byla 

uložena první vrstva do výšky cca poloviny formy a následně byla do betonu uložena 

ocelová kari síť o průměru 4 mm a rozteče podélných i příčných drátů 150 mm. Beton 

byl doplněn po výšku okraje formy a celá deska byla zahlazena pomocí ocelového 

hladítka. Odformování betonové desky proběhlo do 24 hodin od začátku výroby a beton 

byl uložen po dobu 28 dnů v laboratorním prostředí a po dobu 14 dnů byl průběžně 

kropen vodou. Ve stáří 28 dní byla betonová deska na sucho ručně přebroušena 

brusným papírem o hrubosti P180 a P320 a následně byl pomocí pěnového válečku 

aplikován transparentní nátěr Colorfresh intensiv od firmy HEBAU GmbH. Na finální 

povrch betonové desky byl pomocí permanentní barvy na alkoholové bázi s maximální 

odolností vůči UV záření Paint Ink od firmy Montana nanesen grafický motiv. 

Tab. 25 Vlastnosti čerstvého betonu 

Objemová hmotnost ČB [kg/m3] 1730 

Rozlití T500 [s] 4,8 

Třída rozlití [-] VS2 

Rozlití Dmax [mm] 610 

Stupeň sednutí rozlitím [-] SF1 

Tab. 26 Vlastnosti ztvrdlého betonu 

Objemová hmotnost ZB [kg/m3] 1540 

Pevnost v tlaku [MPa] 25,7 

Pevnost v tahu ohybem [MPa] 3,3 
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8.3 Vývoj a výzkum betonů s TiO2 

8.3.1 Metodika práce 

V návaznosti na aktuální rozvoj povrchových úprav betonových konstrukcí se 

současně začínají výrazněji prosazovat i praktické aplikace fotokatalytické formy TiO2 

do betonu. Hlavním cílem této části experimentální práce bylo vytvořit tzv. samočisticí 

beton s použitím lehkého kameniva a oxidu titaničitého, který by svým komplexním 

složením byl vhodný pro použití např. na nenosné architektonické zahradní prvky nebo 

městský mobiliář. Receptura pro návrh betonu vycházela z požadavků na ultralehký 

samozhutnitelný beton ULWSCC. Na připravených vzorcích betonu byly stanoveny 

fyzikálně-mechanické vlastnosti a primárně ověřena funkčnost betonu po stránce 

fotokatalytické aktivity. Z takto navrženého betonu byl vytvořen rozměrově 

reprezentativní vzor kříže a popsána jeho realizace. 

Na výrobu betonu byl použit portlandský cement a předem nasáklé lehké 

kamenivo Liapor, frakce 1 – 4/500 a 4 – 8/600. Dávkování cementu, příměsí, vody 

a superplastifikačních přísad bylo prováděno hmotnostně, dávkování lehkého kameniva 

bylo provedeno objemově. Jako fotokatalyzátor byl ve formě prášku aplikován oxid 

titaničitý – anatasová krystalová modifikace s vysokým měrným povrchem 

s mesoporésní strukturou povrchu a malou velikostí primárních částic. Tento materiál je 

výrobkem firmy Precheza a. s. s označením Pretiox PK20A. Jedná se o látku na bázi 

oxidu titaničitého s měrným povrchem 90-100 m2/g, s velikostí krystalitů okolo 20 µm, 

existující ve formě aglomerátů o velikosti 100-140 µm, jež mohou být při vhodném 

zpracování v aplikaci rozdruženy. Optické vlastnosti nejsou totožné s průmyslovými 

typy titanových bělob, fotokatalyzátory vykazují oproti pigmentovým typům cca 75% 

vybarvovací schopnost. Ve vztahu k betonové terminologii je tento materiál chápán 

jako příměs do betonu a jeho použitelnost a primární vlastnosti výrobce deklaruje 

výrobkovým certifikátem. Beton byl míchán v horizontální míchačce pro dosažení 

dobré homogenizace betonové směsi. Po přídavku části záměsové vody byla do vlhké 

směsi přidána superplastifikační přísada a následně zvolená přísada založená na 

speciálních tenzidech a polymerech se silným provzdušněním. Pro správnou funkci 

přísad bylo nutné zvolit delší čas míchání betonu. 

U čerstvého betonu byly stanoveny zkoušky na ověření reologických vlastností 

čerstvého betonu, tj. stanovení konzistence dle ČSN EN 12 350-8, Zkoušení čerstvého 

betonu – Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím [32] a stanovení 

objemové hmotnosti čerstvého betonu dle ČSN EN 12 350-6, Zkoušení čerstvého 

betonu – Část 6: Objemová hmotnost [111]. 
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Protože je při této metodě používán Rhodamin B, který má červenou barvu, 

hodnotí se pouze kolorimetrická souřadnice a*. Je-li zkoušený materiál fotoaktivní, 

potom musí být výpočtové hodnoty R4 >20 a R26 >50, kdy:  

 

100
)0(*

)4(*)0(*
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a

aa
R  

 

100
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a

aa
R

[107]. 

 
 2) Degradace plynných složek povrchem betonu 

Testování bylo prováděno podle části postupu normy ISO 22197-1 Fine 

ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) – Test method for air-

purification performance of semiconducting photocatalytic materials - Part 1: Removal 

of nitric oxide (překlad: Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická 

keramika) – Zkušební metoda pro čištění vzduchu prostřednictvím polovodičových 

fotokatalytických materiálů – Část 1: Odstranění oxidu dusnatého) [122] na zkušebních 

trámcích 100 × 50 × 50 mm. Tato norma je sice předpisem pro speciální technickou 

keramiku, ale v tomto případě zcela splňuje požadavky pro měření na betonovém 

vzorku. Jedná se o postup, kdy je vzorek ve fotoreaktoru exponován UV zářením 

a proudí nad ním připravený testovací plyn, obohacený vzduchem o NO na 

požadovanou úroveň a požadovanou vlhkost. Po stabilizaci složení testovacího plynu je 

zahájeno dávkování testovacího plynu do reaktoru se vzorkem v požadovaném průtoku. 

Po dobu 30 minut je testovací plyn dávkován bez toho, aby byl vzorek v reaktoru 

osvěcován UV zářením. Během tohoto kroku je sledována koncentrace NO 

v testovacím plynu. Vlivem adsorpce na povrch vzorku může dojít k poklesu 

koncentrace. Po normovém ustálení je zahájen osvit vzorku po dobu 5 hodin. Pokud je 

vzorek fotokatalyticky aktivní, dojde k výraznému poklesu koncentrace NO 

v testovacím plynu. Po stanovené době je osvit a dávkování testovacího plynu do 

reaktoru ukončeno. Dále je po stanovenou dobu do reaktoru dávkován daný průtok 

čistého vzduchu, čímž je experiment ukončen [107]. Hodnota stupně přeměny NOx 

působením UV záření (průměrný stupeň konverze) se vypočte dle následující rovnice:  

100
)1(

)2()1(
)( 




x

xx
x cNO

cNOcNO
konverzeNO  [%] 

 

cNOx(1) – průměrná koncentrace NOx před iradiací UV  

cNOx(2) – průměrná koncentrace NOx v průběhu působení UV záření [121]. 
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Všechna zkušební tělesa byla odformována do 24 hodin po výrobě čerstvého 

betonu a uložena v laboratorním prostředí o teplotě 20 ± 5 °C a RH 40 až 60 % po dobu 

28 dnů a poté ověřena na jejich mechanicko-fyzikální vlastnosti sérií výše zmíněných 

zkoušek. 

8.3.2 Použité vstupní suroviny 

Cement 

Portlandský cement CEM I 42,5 R s rychlým nárůstem počátečních pevností 

z produkce Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá. 

Kamenivo 

Na výrobu betonu bylo použito lehké kamenivo Liapor frakce 1 – 4/500 a  

4 – 8/600 od firmy Lias Vintířov, LSM k.s. 

Kamenivo Liapor frakce 1 – 4/500: 

 sypná hmotnost: 500 kg/m3 ± 15 %; 

 objemová hmotnost: 925 kg/m3 ± 15 %. 

Kamenivo Liapor frakce 4 – 8/600: 

 sypná hmotnost: 600 kg/m3 ± 10 %; 

 objemová hmotnost: 1150 kg/m3 ± 10 %. 

Voda 

Pitná voda z vodovodního řádu splňující podmínky dle normy ČSN EN 1008 – 

Záměsová voda do betonu [45]. 

Přísady 

Níže použité přísady byly od firmy SIKA CZ, s.r.o.: 

 superplastifikační přísada Sika Viscocrete 1035 CZ na bázi polymeru; 

 přísada Sika Lightcrete I-500, založená na speciálních tenzidech 

a polymerech se silným provzdušněním. 

Příměsi 

 Titanová běloba Pretiox PK20A od firmy Precheza, a.s. 

 Vysokopecní struska Štramberk, velmi jemně mletá granulovaná struska 

o měrném povrchu 380 m2/kg. 
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Tab. 27 Složení betonu na 1 m3 

Složka Hmotnost [kg/m3] 

Cement CEM I 42,5 R Mokrá 380 

Kamenivo Liapor 
(nasáklé) 

frakce 1 – 4/500 0,37 

frakce 4 – 8/600 0,88 

Struska Štramberk8 120 

Titanová běloba Pretiox PK20A 7,4 % z mc 38 

Voda 160 

Superplastifikační přísada Viscocrete 1035 CZ 3,42 

Množství superplastifikační přísady v % z mc 0,9 

Přísada Lightcrete I-500 1,14 

Množství superplastifikační přísady v % z mc 0,3 

8.3.3 Vyhodnocení výsledků zkoušek 

Tab. 28 Vlastnosti čerstvého betonu 

Objemová hmotnost ČB [kg/m3] 1220 

Rozlití T500 [s] 3,6 

Třída rozlití [-] VS2 

Rozlití Dmax [mm] 640 

Stupeň sednutí rozlitím [-] SF1 

Tab. 29 Vlastnosti ztvrdlého betonu 

Objemová hmotnost ZB [kg/m3] 1100 

Pevnost v tlaku [MPa] 21,7 

Pevnost v tahu ohybem [MPa] 4,3 
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Daný designový návrh kříže plně respektuje křesťanskou symboliku. Návrh 

kříže vychází z myšlenky, že každý člověk se potýká s určitými starostmi, obecně 

nazývanými: „Nese si svůj kříž“. Pro znázornění myšlenky, aby člověk nesl své starosti 

a trápení pozitivně, byl na kříži vytvořen jednoduchý úsměv. V rámci kompletní 

symboliky návrhu celý kříž nesou 2 ocelové nohy, tzn. člověk své těžkosti nemusí nést, 

ale dané trápení jej pouze doprovází. Na výrobu kříže byla použita výše popsaná 

receptura. Nejprve byl sestaven a svařen armovací koš z kari sítě o průměru 6 mm 

a rozteče podélných i příčných drátů 100 mm. Celý armovací koš měl tloušťku 160 mm 

z důvodu navrženého krytí výztuže 40 mm (tloušťka kříže byla 250 mm). Na ocelovou 

konstrukci byly navařeny 2 mohutné roxorové pruty o průměru 32 mm. Celková délka 

ocelových roxorů byla 1800 mm, z toho 700 mm bylo navařeno k armovacímu koši. 

Takto vytvořená ocelová konstrukce byla vložena do předem sestaveného 

bednění z hladké překližky o tloušťce 18 mm. Bednění bylo opatřeno separačním 

prostředkem na bázi rostlinného oleje DMA 3000 od firmy MAPEI, spol. s.r.o. 

Následně byly do bednění nalepeny pomocí oboustranné lepicí pásky díly symbolizující 

oči a  úsměv, vytvořené z  extrudovaného polystyrenu a vyřezané dle přesně zadaného 

grafického motivu na plotrovacím stroji. Složky betonu byly dávkovány obvyklým 

způsobem, tj. nasáklé lehké kamenivo Liapor, cement, struska, příměs bílého 

anorganického pigmentu. Po promíchání všech složek byla přidána voda se 

superplastifikační přísadou a po promíchání byla přidána přísada se silným 

provzdušněním. Beton byl následně uložen do formy v jedné vrstvě bez použití 

dodatečné vibrace. 
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8.4 Výroba betonových prvků v interiérovém designu 

Pro pochopení práce s architektonickým betonem byly v rámci této kapitoly 

vytvořeny betonové objekty, pro které byla hlavní a určující vlastnost designové 

a estetické vyznění. Jednotlivé objekty z betonu nebyly podrobeny zkouškám na 

fyzikálně-mechanické vlastnosti, určující zde byl povrch betonu, jeho případné 

opracování a celkově práce s betonem jako materiálem splňujícím nejnovější trendy 

a možnosti v interiérovém designu. 

Betonové šperkovnice 

Jedná se o betonové dílce různých tvarů a velikostí, kde navržený beton neměl 

žádné speciální požadavky na fyzikální a mechanické vlastnosti. Jednalo se spíše 

o experiment, kde podstatné bylo především vizuální zhodnocení a snaha o rozšíření 

používání surového betonu v architektuře. 

Jako pojivo byl použit portlandský cement CEM I 42,5 R, příměs jemně 

mletého vápence a plastifikační přísada na bázi polymerů. Z důvodu vnesení kontrastu 

do pohledové plochy betonu byla použita kameniva různých frakcí a barev a tmavé 

pigmenty – anorganické černě. Povrch byl dodatečně upravován broušením a leštěním, 

popř. opatřen speciálními vosky pro zvýšení estetického vjemu svrchní vrstvy betonu. 

Materiálově „studené“ provedení betonu je eliminováno užitím opracovaného a nátěrem 

ošetřeného dřeva či rezavého železa.  

Tvarové provedení vlastního výrobku je možno provést libovolně, s ohledem na 

možnosti a variabilitu bednění. Na ukázkách jsou šperkovnice ve tvaru kvádrů 

o rozměrech základny v rozsahu délky 200 až 250 mm, šířky 100 až 150 mm a výšce 

80 až 200 cm. 
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9 DISKUZE O VÝSLEDCÍCH 

9.1 Použití brutalismu betonu 

Při realizaci brutalistního surového betonu v interiéru je třeba si vždy předem 

vyjasnit výsledné estetické a vizuální vyznění daného výrobku nebo konstrukce. Je 

nutné reálně posoudit v rámci daných finančních možností požadavky na praktickou 

realizovatelnost myšlenek navrhovatele. Surový beton s neopracovaným povrchem 

v kombinaci s betonářskou ocelí, sklem, corianem či transparentním epoxidem 

umožňuje dosahovat velmi funkčních a esteticky zajímavých interiérových prvků. Při 

výrobě jednotlivých výše popsaných prvků bylo nutné uvážit návrh receptury betonu, 

použité frakce kameniva či nutnost vibrace. 

Betonová deska konferenčního stolu představuje surový beton v netradičním 

spojení s nohami z betonářské výztuže. Při výrobě takto navrženého stolu bylo hlavním 

problémem přesné osazení ocelové výztuže s nohami do samotného betonu. I přes 

komplikované osazení se zalití roxorových noh do samotné betonové desky stolu 

ukázalo jako vhodné řešení, neboť přes svoji subtilní tloušťku nemají roxorové nohy 

tendenci k jakémukoliv pohybu nebo viklání. Objemová hmotnost čerstvého betonu 

byla 2340 kg/m3 a konzistence čerstvého betonu dosáhla stupně S3. Objemová hmotnost 

ztvrdlého betonu po 28 dnech byla 2300 kg/m3, pevnost v tlaku fc,cube byla 28,6 MPa 

a pevnost v tahu ohybem fc,f 4,6 MPa. Při samotné výrobě betonové desky stolu se jako 

mnohem lepší varianta ukázalo použít návrh vycházející z požadavků na SCC betony, 

kdy by odpadla nutnost vibrace. Ideální varianta by byl návrh betonu vycházející 

z požadavků na lehké LWSCC. I přes tuto skutečnost se navržený beton ukázal jako 

velmi vhodný k dodatečnému opracování broušením brusným papírem, kdy byly 

sjednoceny drobné barevné rozdíly, a povrch desky tímto získal jednotný odstín. 

Návrh masivních surových betonových noh se skleněnou deskou prezentuje 

velmi dobré použití těchto materiálů ve vzájemné estetické kooperaci. Při realizaci takto 

masivní betonové konstrukce je vhodnější použít na výrobu bednění překližku 

s povlakem fenolové pryskyřice, neboť tato mnohem lépe odolává tlaku betonu než 

obyčejná hladká překližka, která byla v tomto případě použita. Objemová hmotnost 

čerstvého betonu byla 2360 kg/m3 a konzistence čerstvého betonu dosáhla stupně S3. 

Objemová hmotnost ztvrdlého betonu po 28 dnech byla 2330 kg/m3, pevnost v tlaku 

fc,cube byla 38,3 MPa. Ztvrdlý beton nejevil žádné tendence k prašnosti ani otěru, a to ani 

po delší době užívání, proto nebyl opatřen žádným uzavíratelným nátěrem. Spojení 

betonu a skla v podobě kancelářských konferenčních stolů se jeví jako velmi vhodné 

a splňuje nejnovější standardy na požadavky ztvárnění moderních kancelářských 

interiérů.  
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Spojení betonu materiálu corian se ukazuje jako velmi vhodná kombinace do 

moderních, nejen kancelářských interiérů. Při výrobě betonu na čelní stranu recepce 

bylo nutné dobře opracovat dřevěné desky, které byly použité jako forma bednění 

k požadovanému estetickému vyznění. Separační prostředek byl zvolen na bázi 

rostlinného oleje, což se v tomto případě ukázalo jako velmi vhodná varianta. 

Objemová hmotnost čerstvého betonu byla 2320 kg/m3 a konzistence čerstvého betonu 

dosáhla stupně S4. Objemová hmotnost ztvrdlého betonu po 28 dnech byla 2310 kg/m3, 

pevnost v tlaku fc,cube byla 43,2 MPa. Při výrobě i následné montáži jednotlivých dílů 

nedošlo k žádným nepředvídatelným problémům. 

Při výrobě betonového vývěsního štítu došlo hned z počátku ke změně 

předpokládaného postupu výroby. Původní idea počítala s výrobou transparentních 

epoxidových písmen, která by se posléze usadila do předem připravené formy 

vývěsního štítu, a do takto připravené formy by se nalil beton. Vzhledem k roztavení 

polystyrénové formy nalitým epoxidem došlo ke změně strategie výroby vývěsního 

štítu. Prvně byla vytvořena polystyrénová forma, určená pro beton. Vzhledem ke 

komplikovanému grafickému návrhu byla obava z použití kameniva frakce 4 – 8 mm, 

ale toto se naštěstí ukázalo jako bezproblémové. Použití polystyrenu se pro takto 

navržené individuální prvky prokázalo jako velmi vhodná varianta formy bednění. Při 

samotném lití transparentního epoxidu do betonu je třeba perfektně a ověřeně připravit 

podkladní plochu, na které se samotné lití epoxidu bude provádět, a je třeba odzkoušet 

i následnou demontáž podkladu od ztvrdlého epoxidu. Jako velmi vhodné a zajímavé 

řešení se ukázalo použití potravinářské fólie jako podkladní vrstvy, která svým 

zvrásněným povrchem dodala ztvrdlému epoxidu dramatické estetické vyznění, které 

původně nebylo ani zamýšleno. Jako velmi důležité se jevilo použití silikonu po 

stranách betonu ve styku s podkladem, aby nedocházelo k zatékání epoxidu pod 

připravenou formu. Díky množství malých pórů na betonu nebylo nutné do betonu 

dodatečně osazovat čepy, které by epoxid pevně držely, neboť epoxid do těchto pórů 

zatekl, a pevně se tak přichytil k podkladu. 

I přesto, že výroba surového betonu může vypadat zdánlivě jednoduše, je třeba 

mít dostatek znalostí a zkušeností jednak s materiálem – betonem jako takovým, tak 

i s postupy, které vedou ke zdárnému naplnění požadavků a myšlenek architekta, resp. 

investora. V rámci zpětné vazby od uživatelů výše popisovaných betonových elementů 

nedošlo u nikoho k negativním připomínkám ohledně zpracování či samotného 

používání daných betonových prvků. Surový beton je v podstatě přírodní materiál, ke 

kterému patří i jeho chyby ve struktuře či textuře (póry, kaverny, trhlinky aj.) a toto je 

nutné přijmout a nechtít jen zcela hladké a bezchybné povrchy. 
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9.2 Návrh a realizace barevných betonů 

Stolní deska je nejčastěji využívanou pracovní plochou pro psaní, studium, ale 

i jiné drobné mechanické práce. Zvláště při dlouhém čase stráveném za stolem je 

potřeba, aby tento pracovní prostředek splňoval maximum požadavků na velikost 

pracovní plochy, členění a prostory pro uložení dalších potřeb souvisejících s prací na 

stolní desce. Kromě příslušenství stolu a dalších postranních úložných prostor se kladou 

nároky i na možné uzpůsobení samotné pracovní desky, jako například otvorem pro 

odvod kabelů stolní elektroniky (počítače, lampy aj.), které bývají součástí již téměř 

každého pracovního stolu. Práce u stolu se neobejde ani bez psacích a drobných 

kancelářských potřeb, pro jejichž uložení je třeba vždy nalézt na pracovní ploše místo. 

Výše uvedené požadavky uživatele na praktické i estetické provedení splňuje 

deska psacího stolu podle technického řešení vyrobená z doposud běžně nepoužívaného 

materiálu – betonu, která uspokojí i kreativně založené uživatele. Z důvodu nižší 

hmotnosti bylo ve všech případech výroby betonových desek stolu použito nasáklé 

lehké kamenivo Liapor. Na výrobu navržených drážek byly použity profilované dřevěné 

latě, které byly pečlivě oblepeny jednostranně lepicí páskou z důvodu snadného 

odstranění z betonu a poté oboustranně lepicí páskou přichyceny na desku formy 

bednění. Otvory pro kabeláž byly vytvořeny pomocí korkové zátky, taktéž oblepené 

jednostranně lepicí páskou. Zde bylo nutné velmi pečlivě odzkoušet množství lepicí 

pásky okolo korku tak, aby v případě nevyužití otvoru korek lehce a přesně dosedl do 

otvoru, neboť kromě praktické funkce plní korek také funkci estetickou. U všech 

navržených betonů dosahovala třída rozlití VS2 a stupeň sednutí rozlitím SF1. Při 

použití betonu s příměsí pigmentů je třeba vždy předem odzkoušet kompatibilitu 

navrženého betonu se zvoleným typem bednící desky a použitým separačním 

prostředkem z důvodu možného výskytu fleků a skvrn na povrchu betonu. Jejich 

případné odstranění z povrchu betonu je prakticky nemožné. 

Na výrobu stolu s elektrárenským popílkem a černým anorganickým pigmentem 

byl použitý ocelový rám formy, která má obdélníkový tvar se zakulacenými rohy, 

přičemž otvor pro kabely stolní elektroniky je umístěn ve střední části desky stolu. Za 

otvorem se nachází drážka k uložení psacích a drobných kancelářských potřeb. 

Navržená receptura nebyla dostatečně tekutá, proto bylo nutné formu naplněnou 

betonem vibrovat. Objemová hmotnost čerstvého betonu byla 1680 kg/m3, objemová 

hmotnost ztvrdlého betonu byla 1570 kg/m3. Pevnost v tlaku ztvrdlého betonu 

fc,cube byla 31,0 MPa a pevnost v tahu ohybem fc,f 3,9 MPa. Beton byl ve formě uložen 

po dobu 7 dnů, což se ukázalo jako nevhodný způsob uložení, neboť došlo patrně 

k reakci separačního prostředku s betonem a bednící deskou, což mělo za následek 

barevné fleky na povrchu betonu. Tyto fleky by při realizaci architektonického betonu 
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na stavbě byly pokládány za vadu „pohledovosti“ betonu, avšak v tomto 

experimentálním případě byly fleky chápány jako přirozená věc a součást betonu. 

Finálně upravená deska stolu byla v dostatečně dlouhém odstupu od výroby natřena 

dvousložkovým lakem, jehož kompatibilita s navrženou recepturou betonu nebyla 

předem ověřena. Použitý lak pro tento typ betonu se jeví jako nevhodný, neboť po době 

užívání betonové desky stolu (cca 2 měsíce) došlo k šupinovitému sloupávání laku 

z povrchu betonu, proto tento typ laku nelze doporučit na tento typ betonů. 

Betonová deska s příměsí pouze anorganického pigmentu měla totožný tvar 

i rozmístění drážky a otvoru pro kabely jako betonová deska v předešlém případě. 

Receptura betonu svými reologickými vlastnostmi odpovídala SCC betonům, což se 

ukazuje jako nejvhodnější návrh pro takto navržené betonové prvky. Objemová 

hmotnost čerstvého betonu byla 1720 kg/m3, objemová hmotnost ztvrdlého betonu byla 

1590 kg/m3. Pevnost v tlaku ztvrdlého betonu fc,cube byla 26,1 MPa a pevnost v tahu 

ohybem fc,f 3,4 MPa. Beton byl odformován do 24 hodin od výroby betonu s jednotným 

barevným odstínem po celé ploše desky. Ve stáři 28 dnů od výroby byla deska stolu 

lehce přebroušena brusným papírem a opatřena transparentním nátěrem, odolným proti 

skvrnám, který betonovou desku uzavřel a zvýraznil její barvu. Použití tohoto finálního 

nátěru na povrch betonu se ukázalo i jako uživatelsky velmi vhodné, neboť nátěr 

bezchybně odolává vodě, popř. skvrnám od kávy, vína aj., a to v horizontu více než 

18 měsíců od začátku používání betonové stolní desky. 

Při výrobě betonové desky stolu se struskou a bílým anorganickým pigmentem 

byla použita receptura betonu vycházející z návrhu LWSCC, která se ukázala jako 

velmi vhodná pro takto navrženou betonovou desku. Objemová hmotnost čerstvého 

betonu byla 1820 kg/m3, objemová hmotnost ztvrdlého betonu 1690 kg/m3. Pevnost 

v tlaku ztvrdlého betonu fc,cube byla 34,7 MPa a pevnost v tahu ohybem fc,f 5,1 MPa. 

Betonová deska měla ve střední části otvor pro vedení kabelů stolní elektroniky, drážka 

na drobné předměty byla umístěna po levé straně. Na pravé straně byl vytvořen otvor 

pro zkumavku. Plocha hrdla zkumavky splývá s horní plochou desky, zkumavka desku 

stolu prostupuje a ve spodní části ji přesahuje. Plní funkci estetickou, ale je možné ji 

využít jako vázu, případně úložiště pro libovolné předměty. Zkumavku je také možné 

nahradit korkovou zátkou. Výsledná betonová deska nejlépe splňovala předpokládané 

estetické vyznění, neboť měla hladký povrch naprosto bez pórů. Tyto byly pouze na 

hranách betonové desky, což bylo od počátku záměrem. Finální nátěr aplikovaný na 

povrch betonové desky lze opět doporučit jako vhodný uzavíratelný nátěr na povrch 

betonu. 

Záměrem návrhu a realizace betonové desky s vápencem a bílým pigmentem 

bylo vytvořit co možná nejtenčí betonovou desku z LWSCC. Kvůli své subtilní tloušťce 
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byly změněny i požadované parametry vložené kari sítě. Celé bednění bylo zhotoveno 

z hladké překližky s vloženými zakulacenými rohy, vytvořenými pomocí lukoprenu. 

Subtilnost desky se ukázala jako problém ihned při plnění formy bednění a následném 

uložení kari sítě, neboť kari síť měla tendenci vyplavat na povrch betonu. Objemová 

hmotnost čerstvého betonu byla 1730 kg/m3, objemová hmotnost ztvrdlého betonu 

1540 kg/m3. Pevnost v tlaku ztvrdlého betonu fc,cube byla 25,7 MPa a pevnost v tahu 

ohybem fc,f 3,3 MPa. Po odbednění byla poloha kari sítě patrná i na povrchu betonu, ale 

v rámci času při uložení betonu v laboratorním prostředí tato skutečnost vymizela 

a betonová deska stolu se projevila kompaktní jednotnou barvou bez pórů na povrchu 

betonu. Ke drobnému nalepení cementového tmele došlo pouze u části bočních hran 

betonové desky a taktéž při odstraňování drážek navržených pro psací potřeby, což 

v konečném důsledku dodalo betonové desce lehce industriální charakter. 

Navržené a realizované betonové desky neměly, kromě jednoho případu 

s nevhodně zvoleným uzavíratelným lakem, žádnou připomínku ohledně užívání. 

Navržené drážky i otvory pro kabeláž byly velmi vhodné nejen po stránce funkční, ale 

i estetické. Jediné doporučení se týká použití betonových desek v chladných 

místnostech, neboť beton přejímá teplo z okolí, což může být pro uživatele 

diskomfortní. Do běžných občanských i administrativních interiérů lze však takto 

ztvárněnou betonovou desku stolu doporučit, resp. lze ji doporučit pro prefabrikovanou 

výrobu. 

9.3 Vývoj a výzkum betonů s TiO2 

V posledních letech se začaly významně rozšiřovat praktické aplikace 

fotokatalyzátorů do betonových konstrukcí a dílů, neboť obzvláště ve velkých městech 

dosahuje koncentrace znečištěného ovzduší vysokých hodnot. Je zřejmé, že je zapotřebí 

hledat způsoby odstranění znečišťujících látek, jako jsou např. oxidy dusíku (NOx). 

Nejen, že tyto plyny představují hrozbu pro zdraví, ale jsou také příčinou degradace 

povrchů betonových konstrukcí. 

V rámci experimentální práce byla vyvinuta betonová směs z ultralehkého 

samozhutnitelného betonu (ULWSCC) s příměsí TiO2 ve formě prášku, která byla 

uložena do předem sestavené formy z hladké překližky ve tvaru kříže s roxorovými 

nohami. Objemová hmotnost čerstvého betonu byla 1220 kg/m3, třída rozlití čerstvého 

betonu byla VS2 a stupeň sednutí rozlitím SF1. Beton byl do formy ukládán bez 

nutnosti vibrace a neměl žádné tendence k segregaci nebo blokaci v rámci vytvořeného 

armovacího koše, vloženého do formy bednění. Objemová hmotnost ztvrdlého betonu 

byla 1100 kg/m3, pevnost v tlaku ztvrdlého betonu fc,cube 21,7 MPa a pevnost v tahu 

ohybem fc,f 4,3 MPa. Zkušební vzorky betonu byly podrobeny zkoušce 

100 zmrazovacích cyklů se součinitelem mrazuvzdornosti vyšším jak 85 % a úbytkem 
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hmotnosti 0,4 %, čímž lze považovat beton za mrazuvzdorný. Navržená receptura 

betonu byla podrobena zkoušce fotoaktivity pomocí testu Rhodamin B, který potvrdil 

fotoaktivitu takto navrženého betonu, kdy výpočtové hodnoty byly R4 64,07 a 

R26 75,15. Dosažené hodnoty tedy splňovaly podmínky fotoaktivity, tj. R4 >20 a R26 

>50. Mechanismem této reakce je fotokatalytická degradace v UV spektru stabilního 

barviva. Hodnota stupně konverze NOx byly u fotokatalytického betonu vyšší než u 

betonu referenčního, ale při daném povrchu a dávce byl stupeň konverze očekáván 

řádově vyšší. Účinnost konverze byla snížena příliš malým množstvím cementového 

kamene a taktéž ovlivněna použitým separačním prostředkem, který povrch utěsnil a 

zabránil tím vyšší fotokatalytické aktivitě. Z tohoto důvodu je třeba předem odzkoušet 

na referenční ploše vhodnost použití separačního prostředku s fotokatalyzátorem. 

Vyhotovený betonový prvek kříže vykazoval po odpromování barevnou 

homogenitu bez povrchových defektů a materiálových shluků. Výsledná barva byla 

mírně světlejší od standardního betonu díky použitému fotokatalyticky aktivnímu TiO2, 

jenž s sebou oproti pigmentovým typům titanových bělob nese cca 75 % barvicí síly. Po 

odstranění formy bednění byl povrch betonu ručně vykartáčován ocelovým kartáčem. 

Tímto způsobem opracování povrchu bylo dosaženo jedinečné struktury povrchu betonu 

bez viditelného rozdílu povrchu mezi betonem uloženým ve formě bednění a betonem 

bez kontaktu s bedněním. 

Fotokatalyzátory na bázi TiO2 prokazují svou vhodnost v prostředí 

anorganických pojivových systémů. Výsledkem účinku aplikace těchto materiálů jsou 

funkční povrchy, které přispívají k vyšší čistotě ploch samotných, ale také redukují 

množství polutantů v blízkém okolí. Ekonomické hledisko užívání fotokatalyzátorů tkví 

ve snižování nákladů na čištění a údržbu pohledových ploch betonových stavebních 

konstrukcí a prvků. 

9.4 Výroba betonových prvků v interiérovém designu 

Při výrobě betonových designových prvků se dá bez nadsázky hovořit 

o sochařině betonu. Ke zdárné realizaci je nezbytné mít dobré technologické znalosti 

ohledně chování a vlastností betonu. Vždy je třeba předem znát určující designový 

záměr a k jeho naplnění je nutná manuální zručnost. Vzhledem ke stále se rozvíjejícímu 

potenciálu technologie betonu je možné přetvářet v podstatě jakékoliv myšlenky ve 

skutečnost. Při výrobě drobných betonových prvků je nutné pamatovat na skutečnost, že 

beton je třeba bez poškození odformovat a tomuto přizpůsobit výrobu dané formy, což 

se v některých případech může projevit na případné ceně výrobku. Trend poslední doby 

se nejen v designu ubírá k použití netradičních materiálů a právě použití betonu by 

mohlo velmi významně oživit možnosti vytváření určitých designových produktů. 
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9.5 Přínos pro obor a stavební praxi 

Přínos této práce má podstatný význam pro celou oblast stavebního průmyslu, 

neboť v současné době ohromně vzrůstá objem poptávky po nezakrytých kvalitních 

površích architektonických betonů. Jejich výroba, ukládání a ošetřování s sebou nese 

i řadu problémů a komplikací, které jsou v této práci popsány, včetně možných návrhů 

řešení. 

Samotná práce podstatně rozšiřuje dostupnost relevantních informací 

o problematice a možnostech ztvárnění architektonických betonů. V rámci výzkumných 

prací byly navrženy a realizovány surové betonové objekty a ověřena jejich výroba, 

včetně fyzikálně-mechanických vlastností a použitelnosti u koncového uživatele. 

Součástí výzkumných prací bylo ověření použití barevných betonů z lehkého 

kameniva Liapor, byly popsány vlastnosti a chování takto navržených receptur betonu, 

obzvláště s ohledem na povrch betonu. 

Významným přínosem je potvrzení odolnosti vůči mrazu a samočisticí funkce 

ultralehkého betonu s příměsí oxidu titaničitého a jeho případné použití, např. na 

nenosné betonové zahradní prvky. 

Celkově práce podstatně rozšiřuje sortiment ztvárnění architektonických betonů 

i s ohledem na praxi, v rámci návrhu pro možnou prefabrikovanou výrobu. 

Nezanedbatelným přínosem práce je uveřejnění řady odborných článků 

souvisejících s tématem disertační práce, a tím rozšíření získaných informací 

a zkušeností mezi odbornou veřejností a podpoření využívání architektonických betonů 

nejen v praxi, ale i v dalším zkoumání a vývoji. 

V současnosti stále není v tuzemské stavební praxi ujasněn pojem, který by 

pojmenovával a definoval beton s estetickým záměrem a požadavkem. V této 

souvislosti se mluví o pohledovém betonu, avšak pojem „pohledový beton“ často 

způsobuje nejasnosti, co vlastně znamená. Právě „pohledovost“ způsobuje jisté zmatení 

pojmu. Dají se brát jako „pohledový beton“ všechny betony, na kterých ulpí náš 

pohled? Zcela jistě ne! Proto by se o betonu, u kterého je požadován estetický záměr, 

mělo vždy striktně hovořit jako o architektonickém betonu, popř. pohledovém 

architektonickém betonu. Jeho definicí, která vychází z poznatků této práce, by mělo 

být: 

„Beton, který svým složením, technologickým postupem výroby, ukládáním 

a úpravou povrchu splňuje navrženou požadovanou estetickou funkci.“ 

Pojem „pohledový“ by se měl užívat pouze u betonové plochy, tj. ve významu 

„pohledová plocha architektonického betonu“. 
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Na základě rozsáhlých rešerší je velkým a podstatným přínosem pro stavební 

obor přepracování stávajících tříd architektonického betonu a jejich rozšíření v logické 

návaznosti a přehlednosti do několika tabulek. Podstatný zdroj informací, ze kterých 

vycházejí navrhované třídy architektonického betonu, pochází z rakouské, české 

a německé směrnice pro architektonický beton. Uplatnění experimentálních zkušeností 

a teoretických rešerší se projevilo ve spolupráci se školitelem této práce, pod jeho 

odborným vedením, při vydání směrnice „Pohľadový beton“ pro Slovenskou republiku. 

9.5.1 Třídy architektonického betonu 

V současnosti v tuzemské stavební praxi rozlišujeme 5 tříd architektonického 

betonu (PB0 až PB3 a zvláštní třídu PBS). Tyto byly nově upraveny na čtyři základní 

třídy architektonického betonu s označením AB1 až AB4, s možným doporučením ke 

změně značení a užívání tříd architektonického betonu. 

Popis technických a tvůrčích požadavků architektonického betonu je nutné 

rozdělit do dvou druhů: 

Požadavky určující třídu architektonického betonu 

Popisují kvalitu architektonického návrhu, řemeslné práce nebo požadavky na 

složení betonu a jsou shrnuty ve třídách popisujících kvalitu betonu v následujících 

dílčích oblastech: 

 třída PD (Tab. 34): požadavky na popis dílu (projektování a výběrové 

řízení), 

hlavní odpovědnost: architekt, projektant nosné konstrukce, zákazník vypisující 

výběrové řízení; 

 třída BP (Tab. 36): požadavky na betonový povrch, 

hlavní odpovědnost: výrobce betonu, uživatel; 

 třída PS (Tab. 40): požadavky na provedení stavby, 

hlavní odpovědnost: firma provádějící stavbu; 

 třída MB (Tab. 43): požadavky na materiál bednění, 

hlavní odpovědnost: firma provádějící stavbu, dodavatel přísad. 

Požadavky neurčující třídu architektonického betonu 

Doplňující požadavky, které mají nezávisle na kvalitativní třídě rozhodující vliv 

na výsledek: 

 pórovitost P (Tab. 38); 
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 barva betonového povrchu B (Tab. 39); 

 vzhled a řešení hran VH (Tab. 42); 

 kotevní místa KM (Tab. 42); 

 kotevní otvory KO (Tab. 42); 

 závěsná místa ZM (Tab. 42); 

 bednící systém BS (Tab. 45); 

 textura betonového povrchu T (Tab. 45). 

Klasifikace povrchu architektonického betonu bedněných ploch betonových 

konstrukcí je definována 4 třídami pohledového betonu (AB1 až AB4), které jsou 

definovány v následující Tab. 33. 
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Tab. 33 Třídy pro betonový povrch architektonického betonu AB – celkové požadavky na dílo z pohledového betonu (požadavky určující 
kvalitativní třídu jsou s šedým podkladem) 
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AB1 

Malý objem, převážně 
techn. požadavky 
u prům, inž. staveb, 
opěrné zdi, stěny 
sklepů a garáží 

PD1 BP1 P1, P2 B1 PS1 VH1 KM1 KO1 ZM1 TB1 MB1 BS1 T1 

Doporučeno

Není nutné 

AB2 

Jednoduché fasády 
u  pozem. staveb, 
pohledové povrchy 
prům. staveb s velkým 
odstupem pro 
pozorování, běžné 
budovy, dopravní 
stavby 

PD2 BP2 P3 B2 PS2 VH2 KM2 KO2 ZM2 TB2 MB2 BS2 T2 Doporučeno 

AB3 

Velký objem, 
pohledové betony 
s vysokými požadavky, 
povrchy nebo fasády 
pozemních staveb 

PD3 BP3 P4 B3 PS3 VH3 KM3 KO2 ZM2 TB3 MB3 BS3 T3 Nutné Nutné 

AB4 

Architektonicky 
exponované plochy 
zvláštního významu, 
např. reprezentativní 
stavby 

Veškeré detailní požadavky všech kvalitativních tříd a veškeré požadavky, které nejsou základem kvalitativních tříd, je nutno 
stanovit, použití definovaných kvalitativních tříd je možné, změny v rámci kvalitativních tříd nejsou přípustné. 

 



DISKUZE VÝSLEDKŮ 

- 181 - 

Požadavky na popis dílu 

Tab. 34 Kvalitativní třída: Popis dílu PD (projektování a výběrové řízení), 

Kvalitativní třída: Popis 
dílu PD 

Odsouhlasení v procesu 
projektování PP, viz Tab. 35 

Členění betonového povrchu ČP, 
viz Tab. 35 

PD1 PP1 ČP1 

PD2 PP2 ČP2 

PD3 PP3 ČP3 

Tab. 35 Požadavky na popis dílu, které určují třídu pro architektonický beton 

Odsouhlasení 
v procesu 
projektování 
(PP)1) 

PP1 
Údaje k rozměrům dílu (např. tloušťka, minimální průřezy, 
sklon), překrytí betonu, tolerance, rovinnost, popis spár, 
druh betonu (pevnostní třída, třída vlivu prostředí). 

PP2 
Viz PP1, navíc: 

Způsob ukládání betonu, těsnost spár a bednění, způsob 
zhutňování, vyztužení. 

PP3 

Viz PP2, navíc: 

Poloha pracovních spár a vkládaných dílů, detaily bednění, 
časový plán betonáže (např. časové rezervy pro špatné 
počasí). 

Členění 
betonového 
povrchu (ČP) 

ČP1 
Pravidelný a uspořádaný otisk bednění, kotevního rastru 
a kotevních otvorů dle volby zhotovitele. 

ČP2 
Viz ČP1, navíc: 

Provedení dle zadání a specifikace projektanta. 

ČP3 
Uspořádání dle použitého bednícího systému2), rozměrů 
dílů, velikosti prvků bednění, kotevních míst 
a betonovaných záběrů. 

1)Šikmé povrchy, popř. šikmé stěnové díly, tabule a sloupy jsou díly, které mají sklon od kolmice více než 
15°; tyto se vytváří zásadně s protibedněním. Přitom se nedá zamezit vzniku pórů na vrchní straně.  Dále 
se nedá prakticky zajistit dodržení stejnosti barvy. Ze strany projektanta je nutno tyto dané skutečnosti 
zohlednit. Navíc je nutno verifikovat požadavky na takovéto díly s testovanými povrchy. 
2)Plán bednění obsahuje zobrazení uvedených požadavků na jednom nebo na více reprezentativních 
dílech, charakterizujících celkové dílo. Tento je nutno přiložit k seznamu výkonů. 
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Požadavky na betonový povrch 

Tab. 36 Kvalitativní třída BP: Požadavky na betonový povrch 

Kvalitativní třída: 
Betonový povrch BP 

Pórovitost P, viz Tab. 38 Odchylka barevného 
kontrastu, BK, viz Tab. 37 

BP1 P1, P2 BK1 

BP2 P3 BK2 

BP3 P4 BK3 

Tab. 37 Požadavky na betonový povrch, které určují třídu pro architektonický beton 

Pórovitost (P)1) P1 až P4 
Podíl plochy otevřených pórů 1-15 mm2 z celkového 
povrchu zkušební plochy, viz Tab. 38. 

Odchylka 
barevného 
kontrastu (BK)2)

 

BK1 
Rozdílné zbarvení je přípustné v oblasti 5 sousedních 
stupňů odsouhlaseného barevného odstínu. Nejsou 
přípustné žádné skvrny pro rzi a špíně. 

BK2 

Viz BK1, navíc: 

Rovnoměrné, velkoplošné světlé/tmavé zbarvení je 
přípustné v oblasti 4 sousedních stupňů barevného odstínu. 
Nejsou přípustné viditelné vrstvy po pěchování. 

BK3 

Viz BK2, navíc: 

Světlé/tmavé zbarvení (např. lehká tvorba oblaků nebo 
malé odchylky barevného odstínu) jsou přípustné v oblasti 
3 sousedních stupňů barevného odstínu. Není přípustné 
zbarvení kvůli nevhodnému dodatečnému opracování 
betonu. 

1)K posouzení, případně ke zkoušení pórovitosti jsou stanoveny a posuzovány nejméně dvě 
reprezentativní zkušební plochy o rozměrech 500 × 500 mm. Jako zkušební plocha je zvolena na základě 
celkového dojmu optimální reprezentativní část povrchu betonu. 
2)Použití škály šedivých tónů je omezeno na šedý beton. U barveného betonu je nutno stanovit definice 
pro přípustnou odchylku na základě vzorových povrchů. 
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Tab. 38 Obecná kritéria pórovitosti, podíl plochy pórů postupně klesající se zvyšující se 
třídou 

Kritérium pórovitosti 

Pórovitost povrchu betonu 

P1 P2 P3 P4 

Plocha pórů [mm2]1) max. 3000 max. 2250 max. 1500 max. 7502) 

Plocha pórů [%] max. 1,2 max. 0,9 max. 0,6 max. 0,3 

1)Plocha pórů s průměrem d v mezích 1 až 15 mm na zkušební ploše 500 × 500 mm. 
2)Hodnota 750 mm2 (třída P4) odpovídá 0,3 % zkušební plochy velikosti 500 × 500 mm. 

Tab. 39 Barva betonu B: Požadavky na betonový povrch, které neurčují třídu pro 
architektonický beton 

Barva (B)1)
 

B1 
Barva betonu, která vyplyne z použití betonových směsí 
a druhů cementu. 

B2 

Beton barvený přídavnými látkami a pigmenty. Finální 
vzhled barvy určen na základě referenčních staveb, 
referenčních povrchů nebo vzorků výrobce apod. 
schválením projektanta. Jsou nepřípustné barevné skvrny 
způsobené rzí, neodborným zacházením s bednícími dílci 
a neodborným následným ošetřením. 

B3 

Viz B2, ale za použití bílého cementu, zvolené zrnitosti 
kameniva a dalších opatření jako barvený beton 
s uvedením těchto opatření v technické zprávě. Jsou 
nepřípustné barevné skvrny způsobené rzí nebo cementem, 
přísadami do betonu, kamenivem různého původu, 
použitím betonu z různých betonáren aj. I přes dodržení 
všech předpisů svědomitého provádění nelze zcela zabránit 
barevným odchylkám. 

1)Vliv přidání barvy na vlastnosti čerstvého a pevného betonu je nutno vyjasnit na referenční ploše. 

Požadavky na provedení stavby 

Tab. 40 Kvalitativní třída PS: Požadavky na provedení stavby 

Kvalitativní třída: 
Provedení stavby PS 

Rovinnost R, viz 
Tab. 41 

Provedení 
pracovních spár 
PPS, viz Tab. 41 

Kontakt prvků 
bednění KPB, viz 

Tab. 41 

Napojení bednění 
NB, viz Tab. 41 

PS1 

R 

PPS1 KPB1 
NB1 

PS2 PPS2 

KPB2 

PS3 PPS3 NB2 
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Tab. 41 Požadavky na provedení stavby, které určují třídu pro architektonický beton 

Rovinnost 
betonového 
povrchu (R) 

R 
Požadavky na rovinnost dle normy ČSN EN 13670, 
Příloha G. 

Provedení 
pracovních spár 
(PPS) 

PPS1 

Jemná malta vytékající z pracovních spár, přípustné do 
šířky spáry 1,5 cm a hloubky 1,0 cm. Přesazení povrchu 
dvou betonových záběrů přípustné do 1,0 cm. Vytékání 
jemné malty na předchozím betonovém záběru musí být 
včas odstraněno. Trapézová lišta a podobně může být 
použita bez dohody. 

PPS2 

Jemná malta vystupující v pracovních spárách, přípustné 
do šířky spáry 1,0 cm a hloubky 0,5 cm. Přesazení 
povrchů dvou betonových záběrů přípustné do 0,5 cm. 
Vytékání jemné malty na předchozím betonovém záběru 
musí být včas odstraněno. Trapézová lišta a podobně 
může být použita po dohodě. 

PPS3 

Jemná malta vystupující v pracovních spárách, přípustné 
do šířky spáry 0,3 cm. Přesazení povrchů dvou 
betonových záběrů přípustné do 0,5 cm. Vytékání jemné 
malty na předchozím betonovém záběru musí být včas 
odstraněno. 

Kontakt prvků 

bednění (KPB)
1)

 

KPB1 

Žádné nahromadění hrubých zrn. Na dotykových místech, 
kde vystupuje jemná malta, přípustná šířka do 1,5 cm 
a hloubka do 1,0 cm. Přesazení dotykových míst u prvků 
bednění přípustné do 1,0 cm. Výška zůstávajícího otřepu 
přípustná do 0,5 cm. 

KPB2 

Žádné nahromadění hrubých zrn. Na dotykových místech, 
kde vystupuje jemná malta, přípustná šířka do 1,0 cm 
a  hloubka do 0,5 cm. Přesazení dotykových míst u prvků 
bednění přípustné do 0,5 cm. 

Napojení bednění 
(NB)1)

 

NB1 

Dotyk kontaktních ploch bednění bez zvláštních opatření 
(např. dle bednícího systému, styk na čelo) s obvyklým 
vytékáním jemné malty. Přesazení okrajů kontaktní 
plochy bednění přípustné do 0,5 cm. 

NB2 

Dotyk kontaktních ploch bednění se zvláštními opatřeními 
(např. nové obložení, těsnicí pásek) s malým vytékáním 
jemné malty. Přesazení okrajů kontaktních ploch bednění 
přípustné do 0,3 cm. 

1)Všechna uvedená opatření platí také pro vyrovnání, mezikusy a doplňkové povrchy.	 	
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Tab. 42 Vzhled hran VH, kotevní místa KM, kotevní otvory KO, závěsná místa ZM, 
požadavky na provedení stavby, které neurčují třídu pro architektonický beton 

Vzhled hran (VH) 

VH1 Volitelně 

VH2 Zlomená, sražená hrana (např. s trojhrannými lištami) 

VH31) Ostrá hrana 

Kotevní místo 
(KM) 

KM1 
Kotevní místo bez zvláštních opatření (např. podle 
bednícího systému) s obvyklým vytékáním jemné malty 

KM2 
Kotevní místo se zvláštními opatřeními, která je nutno 
stanovit (např. těsnicí kroužek), s malým vytékáním jemné 
malty  

KM32) 
Žádná viditelná kotevní místa díky konstrukci bednění bez 
kotvení 

Uzavření 
kotevních otvorů 
(KO) 

KO1 
Distanční trubky, kužele a záslepky otvorů obvyklé na trhu 
nebo uzávěr maltou zahloubený a tmelený dle volby 
provádějícího 

KO2 
Distanční trubky, kužele a záslepky otvorů z plastu, 
betonu, z vláknitého cementu apod. dle údajů v přehledu 
výkonů 

Řešení závěsných 
míst (ZM) 

ZM1 
Závěsná místa v provedení odpovídajícímu bednícímu 
systému dle volby provádějícího, uspořádání a vzhled se 
smí lišit od kotevních otvorů 

ZM2 Uspořádání a vzhled musí odpovídat kotevním otvorům 

1)Nesražené, ostré hrany bez menších úlomků, popř. vytékání jemné malty není možné vyrobit s jistotou. 
Ostré hrany je nutno během stavby chránit. 
2)U bednění stěn od určité výšky je nutno počítat se značnými vícenáklady kvůli použití ocelových 
zvláštních konstrukcí. 

Požadavky na materiál bednění a nasazení separačních prostředků 

Tab. 43 Kvalitativní třída MB: Požadavky na materiál bednění 

Kvalitativní třída: 
Materiál bednění MB 

Způsob upevnění 
kontaktní plochy 
bednění UKPB, 

viz Tab. 44 

Stav kontaktní 
plochy bednění 
SKPB, viz Tab. 

44 

Použití separačních 
prostředků SP, viz 

Tab. 44 

MB1 UKPB1 
SKPB1 SP1 

MB2 UKPB2 

MB3 UKPB3 SKPB2 SP2 

 
  



DISKUZE VÝSLEDKŮ 

- 186 - 

Tab. 44 Požadavky na materiál bednění, které určují třídu pro architektonický beton 

1)SKPB3 je přípustná pouze u třídy architektonických betonů AB4. 
  

Způsob upevnění 
kontaktní plochy 
bednění (UKPB) 

UKPB1 
Na betonovém povrchu jsou přípustné otisky upevnění zepředu 
podle použitého systému s max. 3 mm hlubokými nebo 
vyvýšenými otisky v betonovém povrchu 

UKPB2 
Upevnění kontaktní plochy bednění je nutno dohodnout (např. 
upevnění v rovině kontaktní plochy bednění, přesahující 
upevnění, neviditelné upevnění, zvýrazněné upevnění) 

UKPB3 

Upevnění kontaktní plochy bednění je nutno dohodnout (např. 
upevnění v rovině kontaktní plochy bednění, přesahující 
upevnění do 2 mm, nebo nesmí být patrné vůbec), výškové 
přesahy desek dle specifikace (např. pouze do 2 mm) 

Stav kontaktní 
plochy bednění 
(SKPB) 

SKPB1 

Přípustné jsou otisky v betonovém povrchu vytvořené: 
- vícenásobným použitím, pokud je dosahováno 

dohodnutého betonového povrchu 
- přesahem desek přes rám do cca 2 mm 
- odborně a podle systému vykonanými opravami 

kontaktní plochy bednění  
- škrábanci až do hloubky cca 3 mm a šířky 5 mm 
- dírami po hřebících a šroubech bez oddrobení do 

průměru cca 20 mm 
- nabobtnáním v oblasti upevnění a hran 
- zbytky betonu v prohlubeninách 

SKPB2 

Přípustné jsou otisky v betonovém povrchu vytvořené: 
- vícenásobným použitím, pokud je dosahováno 

dohodnutého betonového povrchu 
- přesahem desek přes rám do cca 1 mm 
- odborně a podle systému vykonanými opravami 

kontaktní plochy bednění  
- škrábanci až do hloubky cca 3 mm a šířky 5 mm 
- dírami po hřebících a šroubech bez oddrobení do 

průměru cca 10 mm 
Nepřípustné jsou otisky v betonovém povrchu vytvořené: 
- nabobtnáním v oblasti upevnění 
- zbytky betonu v prohlubeninách 
- poškozením vrstvy bednění ponorným vibrátorem apod. 

SKPB31) 

Přípustné jsou otisky v betonovém povrchu skrz: 
- normální otěr při vícenásobném použití 
Nepřípustné jsou otisky v betonovém povrchu skrze: 
- místa opravy  
- škrábance  
- díry pro hřebíky a šrouby 
- přesah desek přes rám 

Použití 
separačních 
prostředků (SP) 

SP1 
Je potřeba určit a posoudit vhodnost kombinace kontaktní 
plochy bednění a separačního prostředku  

SP2 
Je potřeba určit a posoudit použití kombinace kontaktní plochy 
bednění, separačního prostředku a betonu za každého počasí na 
zkušebních plochách 
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Tab. 45 Bednící systém BS, textura betonového povrchu T, požadavky na materiál 
bednění, které neurčují třídu pro architektonický beton 

Bednící systém (BS)1) 

BS1 

Systémové rámové bednění 

Vzhled betonu s pravidelnými otisky rámu v rastru 
výrobce, kotevní místa, dotyk kontaktních ploch 
bednění a kontaktní plocha bednění jsou dány 
systémem 

BS2 

Systémové nosníkové bednění 

Vzhled betonu bez otisku rámu, kotevní místa, dotyk 
kontaktní plochy bednění a kontaktní plocha bednění 
jsou dány systémem 

BS3 

Individuální bednění 

Vzhled betonu je volitelný použitím bednících 
prvků, přizpůsobených a zvlášť vyrobených pro 
danou stavební konstrukci, skrze kotevní místa, 
dotyk kontaktních ploch bednění v mezích 
technických možností 

Textura (T)2) 

T1 
Hrubý betonový povrch vytvořený použitím 
kontaktních ploch bednění podle volby realizační 
firmy 

T2 
Hladký betonový povrch vytvořený použitím 
kontaktních ploch bednění podle volby realizační 
firmy 

T3 Betonový povrch dle údajů a zadání projektanta 

1)Vyrovnání, mezikusy a doplňkové plochy musí vykazovat vzhled spár odpovídající bednícímu systému. 
2)Vyrovnání, mezikusy a doplňkové plochy musí vykazovat stejnou texturu (např. použitím stejné kontaktní 
plochy bednění se stejnou nasákavostí). 
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10 ZÁVĚR 

Cílem disertační práce bylo získat přehled o možnostech ztvárnění povrchů 

architektonických betonů v závislosti na použitých vstupních surovinách, použitém 

materiálu bednění a požadovaném architektonickém vyznění. Dílčím cílem práce bylo 

stanovení definice popisující pojem architektonický beton a komplexní vymezení 

jednotlivých tříd architektonického betonu s ohledem na nejnovější poznatky a vývoj 

v této oblasti. 

V současné době dochází nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí k vzestupné 

poptávce po architektonickém betonu nejen ve stavebnictví, ale i např. v umění 

a designu. S ohledem na absenci normativních dokumentů, jež by dostatečně popisovaly 

výrobu, vlastnosti a chování architektonického betonu, se práce zabývala právě těmito 

aspekty a soubor experimentálních prací a výsledků podstatně a komplexně rozšiřuje 

povědomí o architektonickém betonu. 

Moderní architektura se v současnosti ubírá směrem k ponechání přirozenosti 

materiálu a v interiérech je stále větší důraz kladen na netradiční materiály, čímž surový 

beton bezesporu je. V rámci použití surového betonu byla realizována betonová deska 

stolu, betonové nohy stolu, kombinace použití surového betonu s corianem a použití 

betonu s transparentní epoxidovou pryskyřicí. Designové prvky ze surového betonu 

mohou při kvalitním zpracování rozšířit možnosti používání tohoto betonu architekty 

a designéry. 

Při realizaci betonových děl za použití barevných příměsí je vždy nutné předem 

odzkoušet kompatibilitu betonu s použitým separačním prostředkem. Při nevhodně 

zvolené kombinaci mohou na povrchu betonu vznikat nevyžádané skvrny, které již 

nelze odstranit. Dále je nutné při aplikaci barevných pigmentů do betonu brát v potaz 

nutnost kontroly přesnosti dávkování všech složek do betonu a nutnost výroby 

referenčních ploch s ohledem na velikost realizovaného betonového prvku či 

konstrukce. V rámci experimentální části práce byla realizována a popsána metodika 

a výroba betonových desek stolů s jejich doporučením k prefabrikované výrobě. 

V rámci studia a vývoje fotokatalyticky aktivních povrchů betonů byla navržena 

receptura ultralehkého samozhutnitelného betonu s příměsí fotoaktivního TiO2 ve formě 

prášku. Na daném betonu byla prokázána fotoaktivita pomocí Rhodamin B testu a dále 

byla doprovodně stanovena fotokatylitická aktivita konverze NOx. Stupně konverze 

dosáhly nízké hodnoty, okolo 1 %, což bylo zapříčiněno nízkým podílem cementového 

kamene, nedokonalou homogenitou částic a použitým separačním prostředkem, který 

utěsnil povrch betonu. V rámci doporučení pro další výzkum a vývoj je nutné předem 
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ověřit použití separačního prostředku a fotokatalyzátoru, stejně tak i ověření jiné formy 

dávkování fotokatalyzátoru, např. ve formě suspenze. Použití fotokatalyticky aktivních 

betonů má pozitivní dopad jak na ekonomické posouzení (funkčnost, trvanlivost, 

náklady na údržbu), tak i na ekologii (konverze např. NOx na HNO3). 

Na základě zpracování disertační práce byla stanovena definice pojmu 

architektonický beton a nově přepracovány třídy architektonického betonu, popisující 

technické a tvůrčí požadavky na výrobu kvalitních architektonických betonů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Člověk je ničím, dílo je vším 
Sir Artur Conan Doyle 

 
Člověk je ničím, beton je vším 

Petr Novosad 
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12 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

TVC  Tradiční vibrovaný beton 

SCC  Self compacting concrete (Samozhutnitelný beton) 

LWSCC Lightweight self compacting concrete (Lehký samozhutnitelný beton) 

ULWSCC Ultra-lightweight self compacting concrete (Ultra lehký samozhutnitelný 

beton) 

ČB  Čerstvý beton 

ZB  Ztvrdlý beton 

DTK  Drobné těžené kamenivo 

HTK  Hrubé těžené kamenivo 

S1-S5  Stupeň konzistence sednutím kužele 

SF1-SF3 Třída konzistence sednutím-rozlitím pro SCC betony 

T500  Doba tečení betonu při zkoušce konzistence SCC betonů 

w/c  Vodní součinitel 

PHS  Protihluková stěna 

Dmax  Největší frakce zrn kameniva v betonu 

fc, cube  Pevnost betonu v tlaku stanovená na zkušebních krychlích 

fc,f  Pevnost betonu v ohybu stanovená na zkušebních trámcích 

mc  Hmotnost cementu 
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