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1. ÚVOD 

V současné době je ve stavebnictví a architektuře jedním ze stěžejních materiálů beton, 
dříve z estetického hlediska velmi podceňovaný [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 [2]. 

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 [3]. 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 dosáhnout 
pouze při úspěšném spolupůsobení všech okolností, tj. odborného návrhu tvaru, správné volby 
materiálů a receptur betonu a pečlivého provedení, kdy podstatou špičkových povrchů 
architektonických betonů je kvalitní spolupráce všech zainteresovaných složek (viz Obr. 1). 

 
Obr. 1 Faktory ovlivňující výsledný povrch betonu a míra jejich vlivu 
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Zkušenosti z praxe ukazují, že i při největší pečlivosti může nastat případ, že smluvně 
dohodnutá očekávání nejsou splněna. Povrchové vady se mohou vyskytovat zejména 
u monolitických staveb při použití velkoplošného bednění s hladkým nesavým povrchem, čímž 
může být negativně ovlivněn i celkový dojem ze stavby. Ani při použití nákladných, technicky 
náročných bednících systémů, není možné naprosto zabránit vzniku lokálních povrchových vad 
na pohledových plochách. 

Proces zhotovení kvalitních povrchů architektonických betonů se výrazně liší od běžných 
betonových monolitických konstrukcí. Odlišnosti začínají již v přípravě zadání. Do přípravných 
prací je nutno zahrnout podstatné tvůrčí a technické požadavky pro definování požadavků na 
kvalitu a třídu provedení architektonického betonu. Jasná definice požadavků představuje základ 
pro kritéria bezproblémové přejímky finálních povrchů. Pokud je požadováno např. zvláštní 
členění plochy, uspořádání kotvení nebo vzhled spár, doporučuje se toto zakreslit do výkresové 
dokumentace, a to včetně vizualizací. Vliv bednění na výsledný vzhled je proto možné očekávat 
již ze vzorového výkresu bednění. 

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 [3], 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. 

2. 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 
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betonového stavitelství. Spolu s technickými přednostmi betonu představuje taková interpretace 
betonu vyvrcholení jeho vývoje. 

Cíl řešení disertační práce byl zvolen s ohledem na uvedenou problematiku. Vzhledem 
k omezenému množství relevantních informací týkajících se oblasti architektonických betonů 
byly v experimentální práci ověřovány možnosti výroby kvalitních architektonických betonů 
a dodatečná úprava jejich povrchů s ohledem na požadovanou estetickou kvalitu a funkci. 
Současně byla pozornost věnována návrhu složení betonu, typům bednících desek, odbedňovacím 
přípravkům, způsobu ukládání a zhutňování betonu. 

Dílčí etapy experimentální práce byly zaměřeny 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 byla 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, byla podrobně popsána technologie výroby, a to včetně 
možných rizik na kvalitu pohledového povrchu. Dále byla pozornost věnována pojmu 
architektonický beton a stanovena jeho nová definice, vycházející z poznatků a rešerší v rámci 
zpracování disertační práce. Stejně tak byly s ohledem na neustálý vývoj technologií, možnosti 
výroby, ztvárnění a úpravy povrchu architektonických betonů nově přepracovány a definovány 
třídy architektonického betonu. 

3. METODIKA PRÁCE 

Metodika a postupy jednotlivých experimentálních částí byly rozděleny do čtyř kapitol, 
které vycházejí z problematiky oblasti architektonických betonů. 

I Použití brutalismu betonu 

První část experimentální práce byla zaměřena na rozšíření použití surového betonu 
v interiérovém designu. Vzhledem k tomu, že v této části práce šlo 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. U čerstvého betonu byly 
provedeny zkoušky na stanovení konzistence a stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu. 
Na ztvrdlém betonu byly provedeny zkoušky stanovení pevnosti v tlaku na zkušebních krychlích 
o rozměrech 150 × 150 × 150 mm. Na dílčí části byla stanovena pevnost v tahu ohybem na 
betonových trámcích o rozměrech 100 × 100 × 400 mm a stanovena objemová hmotnost 
ztvrdlého betonu. 
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II Návrh a realizace barevných betonů 

Tato část experimentální práce se věnovala 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 a černý 
anorganický pigment Fepren TP303. U čerstvého betonu byly stanoveny zkoušky na ověření 
reologických vlastností čerstvého betonu, tj. stanovení konzistence a stanovení objemové 
hmotnosti čerstvého betonu. Na ztvrdlém betonu byly provedeny zkoušky stanovení pevnosti 
v tlaku na zkušebních krychlích o rozměrech 150 × 150 × 150 mm, pevnost v tahu ohybem na 
betonových trámcích o rozměrech 100 × 100 × 400 mm a stanovení objemové hmotnosti 
ztvrdlého betonu. 

III Vývoj a výzkum betonů s TiO2 

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 s označením Pretiox PK20A. Ve 
vztahu k betonové terminologii je tento materiál chápán jako příměs do betonu. U čerstvého 
betonu byly stanoveny zkoušky na ověření reologických vlastností čerstvého betonu, tj. stanovení 
konzistence a stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu. Na ztvrdlém betonu byly 
provedeny zkoušky stanovení pevnosti v tlaku na zkušebních krychlích o rozměrech 
150 × 150 × 150 mm, pevnost v tahu ohybem na betonových trámcích o rozměrech 
100 × 100 × 400 mm, stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu a stanovení 
mrazuvzdornosti na betonových trámcích o rozměrech 100 × 100 × 400 mm. V rámci ověření 
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fotokatalytické aktivity navrženého betonu byly použity 2 metody: rozklad organického barviva 
na povrchu betonu a degradace plynných složek povrchem betonu. 

IV 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. 

4. VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 

I Použití brutalismu betonu 

Betonová deska konferenčního stolu 

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. 

 
Obr. 2 Konferenční stůl 
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Betonové nohy stolu 

Návrh výroby stolu s masivními, surovými betonovými nohami vycházel 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. Návrh 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. 

 
Obr. 3 Jednací stůl – skleněná deska, betonové nohy 

Beton a corian 

Záměrem spojení materiálů beton – corian bylo vedle sebe situovat 2 materiály, pro které 
je platné označení umělý kámen. Beton v podobě surového pórovitého povrchu, corian jako 
novodobý hladký lesklý materiál, kdy jejich vzájemná disharmonie vytváří zároveň určující 
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kooperaci v architektonickém záměru. Spojení betonu a 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. 

 
Obr. 4 Recepce, kombinace beton a corian 

 
Obr. 5 Pracovní stůl – betonová noha, deska corian 
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Betonový vývěsní štít 

Ideou v této části experimentální práce bylo vytvořit betonový vývěsní štít 
s transparentními písmeny tvořící logotyp. 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 uložil 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. 

 
Obr. 6 Betonový vývěsní štít 
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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. 

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. 

II Návrh a realizace barevných betonů 

Stůl 1 (beton s popílkem a černým anorganickým pigmentem) 

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 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. 
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Obr. 7 Stůl 1 – pohled shora 

Stůl 2 (beton s černým anorganickým pigmentem) 

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 stáří 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. 
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Obr. 8 Stůl 2 – detail povrchu desky stolu 

Stůl 3 (beton se struskou a bílým anorganickým pigmentem) 

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. 
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Obr. 9 Stůl 3 s bílým pigmentem 

Stůl 4 (beton s vápencem a bílým anorganickým pigmentem) 

Záměrem návrhu a realizace betonové desky s vápencem a bílým pigmentem bylo 
vytvořit co možná nejtenčí betonovou desku z LWSCC. Kvůli své subtilní tloušťce 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. 
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Obr. 10 Stůl 4 s bílým pigmentem a naneseným grafickým motivem 

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. 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. 

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 
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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. 

III Vývoj a výzkum betonů s TiO2 

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. 

 
Obr. 11 Vykartáčovaný povrch betonu 

 
Obr. 12 Finální umístění betonového kříže 
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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 
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 odformování 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. 

IV 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. 
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Obr. 13 Šperkovnice č. 1 s broušeným 

povrchem 
Obr. 14 Šperkovnice č. 1 s otevřeným 

víkem 

  
Obr. 15 Šperkovnice č. 2 s leštěným 

povrchem betonu 
Obr. 16 Šperkovnice č. 3 s leštěným 

povrchem betonu 

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. 

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 

 - 20 -



Teze disertační práce                                                                                                     Petr Novosad 
 
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“. 

Na základě rozsáhlých rešerší je velkým a podstatným přínosem pro stavební obor 
přepracování stávajících tříd architektonického betonu (viz Tab. 1) 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. 
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Tab. 1 Třídy pro betonový povrch architektonického betonu AB – celkové požadavky na dílo 
z pohledového betonu 
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6. 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 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). 
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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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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. 

 - 28 -  


	Faculty Of Civil Engineering
	Institute of Technology of Building Materials and Components
	ARCHITECTURAL CONCRETE
	TEZE DISERTAČNÍ PRÁCE
	doctoral thesis


	OBOR 3911V006 Fyzikální a stavebně materiáLové inženýrství
	AUTOR PRÁCE Ing. PETR NOVOSAD
	VEDOUCÍ PRÁCE prof. ing. Rudolf hela, CSc.
	BRNO 2016


	1. ÚVOD
	2. CÍL PRÁCE
	3. METODIKA PRÁCE
	I Použití brutalismu betonu
	II Návrh a realizace barevných betonů
	III Vývoj a výzkum betonů s TiO2
	IV Výroba betonových prvků v interiérovém designu

	4. VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE
	I Použití brutalismu betonu
	Betonová deska konferenčního stolu
	Betonové nohy stolu
	Beton a corian
	Betonový vývěsní štít

	II Návrh a realizace barevných betonů
	Stůl 1 (beton s popílkem a černým anorganickým pigmentem)
	Stůl 2 (beton s černým anorganickým pigmentem)
	Stůl 3 (beton se struskou a bílým anorganickým pigmentem)
	Stůl 4 (beton s vápencem a bílým anorganickým pigmentem)

	III Vývoj a výzkum betonů s TiO2
	IV Výroba betonových prvků v interiérovém designu

	5. PŘÍNOS PRO OBOR A STAVEBNÍ PRAXI
	6. ZÁVĚR
	7. POUŽITÁ LITERATURA
	8. Curriculum vitae
	9. PUBLIKAČNÍ ČINNOST:
	Abstract

