
ãasopis BETON TKS uzavírá tímto ãíslem jiÏ
tfietí roãník své existence. Domnívám se jako
zástupce jedné ze zakládajících organizací, Ïe
si získal svou pozici a stal se seriózním zdro-
jem informací. 

Toto ãíslo pojednává o technologii betonu,
která se stala v poslední dobû oblastí, kde je
moÏné sledovat nejboufilivûj‰í rozvoj. Cemen-

tov˘ beton jiÏ zdaleka není pouze smûsí kameniva, cementu
a vody, ale je materiálem podstatnû sloÏitûj‰ím. Pfiibyly jemné
sloÏky s aktivním nebo pasivním pÛsobením a fiada pfiísad a pfií-
mûsí, které mohou beton v˘znamnû modifikovat. Vlastnosti
betonu nabízejí dnes takovou variabilitu, o které se nám pfied
nûkolika lety ani nezdálo. Pevnosti pfiesahující 100 MPa se staly
na svûtovém poli bûÏn˘mi a u nás moÏn˘mi, i kdyÏ aplikace na
sebe zatím dávají ãekat. Samozhutniteln˘ beton, kter˘ u nás
je‰tû v roce 1999 budil údiv, se dnes stal jiÏ znám˘m materiá-
lem, kter˘ umí kvalitnû vyrobit jiÏ nûkolik betonáren a v˘roben
prefabrikátÛ. Lehk˘ konstrukãní beton byl pouÏit dokonce pro
v˘stavbu pfiedpjat˘ch lávek, i kdyÏ donedávna byl vyuÏíván
pouze v oblasti nenosn˘ch a v˘plÀov˘ch konstrukcí. Stále ãastû-
ji se setkáváme s vodotûsn˘mi konstrukcemi (tunely, podzem-
ní ãásti budov, atd.). Zatímco dfiíve nebylo myslitelné postavit
budovu bez bariérové izolace, dnes se tzv. bílé vany navrhují
stále ãastûji. 

Celou samostatnou skupinu betonÛ tvofií tzv. drátkobetony
nebo vláknobetony. Rozpt˘lená v˘ztuÏ je stále atraktivní pro be-
tony rÛzn˘ch kvalit. Pfies pomûrnû dlouhou dobu v˘voje betonÛ
s ocelov˘mi drátky, které se nejãastûji aplikují pro podlahové
konstrukce, se neustále objevuje fiada závad, a to ãasto uÏ v ná-
vrhu tûchto konstrukcí. Velk˘m problémem jsou stále objemové
zmûny betonu, které jsou patrnû nejãastûj‰í pfiíãinou jejich po-
ruch. Je v‰ak nutné pfiiznat, Ïe se o existenci objemov˘ch zmûn
ví, ví se o jejich rozsahu i o dlouhé dobû, po kterou se projevu-
jí, a je tedy pouze lidskou chybou, Ïe pfiijímaná opatfiení nejsou
dostateãnû úãinná.

Zcela zvlá‰tní kategorií jsou betony ultra vysok˘ch pevností.
Jejich jemná struktura, vyplnûná jemn˘mi prachy, napfi. mikrosi-
likou, a pfiítomnost velmi jemn˘ch a krátk˘ch vláken umoÏÀuje
dosahovat pevností pfiesahujících 200 MPa. Samozfiejmû, Ïe
mimofiádné kvality jsou vykoupeny vysokou cenou. Av‰ak pev-
nosti rovné témûfi pevnostem oceli a pfiitom vynikající odolnos-
ti proti úãinkÛm prostfiedí a minimální údrÏbové náklady, dávají
takov˘m betonÛm jistû dobré ‰ance pro budoucí aplikace.
Zatímco z minulosti jsou známy zejména pfiedpjaté nosníky
v agresivním prostfiedí, na posledním kongresu fib byly prezen-
továny téÏ dvû pfiedpjaté lávky a jistû nebudeme dlouho ãekat
na dal‰í konstrukce.

Zvy‰ování trvanlivosti je u betonov˘ch konstrukcí obecn˘m
trendem. Zatímco zvy‰ování pevností umoÏÀuje zlep‰ení me-
chanického pÛsobení jen v omezené mífie (napfi. u vodorov-
n˘ch konstrukcí se zaãne pfii redukci rozmûrÛ naráÏet na pro-
blém nedostateãné tuhosti konstrukcí), mÛÏe znamenat i zv˘-
‰ení trvanlivosti a odolnosti proti agresivním úãinkÛm prostfiedí.
Takové tvrzení nelze zobecÀovat, av‰ak pfii odborném pfiístupu
lze zv˘‰ením pevnosti betonu zv˘‰it i jeho odolnost. V takov˘ch

pfiípadech je pak minimální poÏadovaná pevnostní tfiída dÛsled-
kem, nikoliv nutností pfiená‰et vysoká napûtí, ale spí‰e poÏa-
davku na odolnost proti agresivitû prostfiedí. 

Beton není jen materiál, kter˘ zaji‰Èuje nosnou funkci kon-
strukcí. Je téÏ materiálem, kter˘ svou podstatou umoÏÀuje vyso-
kou variabilitu v oblasti estetického pÛsobení. Kromû struktury
povrchu, kterou lze libovolnû mûnit podle pouÏitého bednûní
(existuje nepfieberné mnoÏství vloÏek do bednûní, které nabízejí
spektrum od zcela hladkého povrchu aÏ po nejrÛznûj‰í profilo-
vané vzory), beton umoÏÀuje volbu libovoln˘ch tvarÛ, zaoblení
ãi ostr˘ch hran rovn˘ch nebo zakfiiven˘ch. Setkáváme se téÏ
s poÏadavky na barevn˘ povrch betonÛ. I to je dnes jiÏ moÏné
a to probarvením betonu jako materiálu, nebo povrchov˘m
nátûrem z rozsáhlé nabídky mnoha dodavatelÛ. K barevn˘m
odstínÛm je tfieba podotknout, Ïe probarvené betony se mohou
patrnû lépe hodit pro tenkostûnné obkladní prefabrikáty, zatím-
co nátûry, ãasto plnící téÏ funkci ochrany povrchu proti povûtr-
nostním vlivÛm (slané mlze nebo i proti sprayerÛm), jsou vhod-
nûj‰í pro masivní monolitické konstrukce.

V oblasti variability povrchÛ a vyuÏívání betonov˘ch prefabri-
kovan˘ch obkladÛ pro budovy obytné, administrativní i prÛmy-
slové u nás stále existují rezervy, neboÈ nabízené moÏnosti jsou
zcela minimálnû vyuÏívány. 

Pokud jste doãetli aÏ sem, jistû jste si opût uvûdomili, Ïe moÏ-
nosti betonu tvofií stále se roz‰ifiující spektrum. Podmínkou vyu-
Ïití takové nabídky je v‰ak velmi peãliv˘ návrh i v˘roba betonu.
Zatímco dfiíve bylo moÏné míchat beton v jednoduch˘ch mí-
chaãkách, nové druhy poÏadují pfiesnû dávkované kvalitní sloÏ-
ky, míchání podle odzkou‰en˘ch plánÛ, kontinuální dopravu,
vylouãení neplánovan˘ch pfieru‰ení betonáÏí, stál˘ odborn˘ do-
hled zku‰en˘ch technologÛ a v neposlední fiadû i o‰etfiování po-
dle technologick˘ch pfiedpisÛ. Takov˘ stav je v‰ak zcela pocho-
piteln˘ a je zaveden˘ ve v‰ech odvûtvích prÛmyslu. SloÏitûj‰í
v˘robky vyÏadují odbornûj‰í v˘robu i obsluhu. 

Nové druhy betonu se stávají pro investory, architekty, projek-
tanty, v˘robce betonu i dílcÛ, dodavatele staveb i spotfiebitele
velkou v˘zvou. Je na nás, jak si s ní poradíme a zda dokáÏeme
vyuÏít v‰ech nov˘ch moÏností ve prospûch jak jednotliv˘ch
zúãastnûn˘ch subjektÛ, tak i celé spoleãnosti, tím Ïe zv˘‰íme
kvalitu po stránce estetické, technické i ekonomické, omezíme
opravy a prodlouÏíme Ïivotnost. To v‰e je moÏné dosáhnout,
av‰ak je nutné opût pfiipomenout, Ïe nové druhy betonu samy
o sobû jsou pouze ãástí staveb a jejich vlastnostem se musí pfii-
zpÛsobit celá koncepce návrhu. Jedinû vyváÏen˘ a vhodnû navr-
Ïen˘ systém mÛÏe zdÛraznit kladné vlastnosti nov˘ch materiálÛ
a vést k úspû‰n˘m cílÛm. Jako témûfi vÏdy, o kvalitû v˘sledku
rozhoduje i v tomto pfiípadû nejvíce lidsk˘ ãinitel. 
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