STAVEBNÍ KONSTRUKCE
STRUCTURES

CENTRUM NOV¯ SMÍCHOV – FASÁDA
Z POHLEDOVÉHO BETONU
TRADE CENTRE NOV¯ SMÍCHOV – FASADE FROM VISUAL
CONCRETE

OBCHODNÍ

S A B I N A M ù · ËA N O VÁ ,
J A R O S L AV Z I M A
Zavû‰ená fasáda z velkoformátov˘ch
prefabrikovan˘ch panelÛ jako ﬁe‰ení
místo pohledového betonu litého „in
situ“.
Suspended fasade from large-size prefabricated panels designed instead of
visual concrete cast in situ.
BETON A POHLEDOV¯ BETON
Vysloví-li se „beton“ a „pohledov˘ beton“,
zní to dost podobnû, skoro by se zdálo, Ïe
v tom nemÛÏe b˘t velkého rozdílu.
Beton je ideální materiál na nosné konstrukce staveb. Nosná konstrukce b˘vá
zpravidla skryta vrstvami fasády, oplá‰tûna
nejrÛznûj‰ími fasádními materiály. Beton
v tomto pﬁípadû musí v první ﬁadû zajistit
spolehlivou stabilitu stavby.
Beton pohledov˘ – zmínûná konstrukce
je obnaÏena, ponechána na odiv a tvoﬁí
architekturu budovy. Zdá se to b˘t na
první pohled dost jednoduché, jednou je
beton skryt˘, jindy je konstrukce viditelná.
V praxi jsou v‰ak „betonování“ a „prová-

dûní pohledového betonu“ úplnû odli‰né
disciplíny.
Je-li beton pouÏit na skrytou konstrukci,
je ve‰keré jeho kouzlo zakleto v dokonalosti projektové pﬁípravy, ve statick˘ch propoãtech a hlavnû v jeho fyzikálních vlastObr. 3 Severní fasáda v Kartouzské ulici
Fig. 3 North fasade in Kartouzská Street
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Obr. 1 Situace
Fig. 1 Situation
Obr. 2 Severní pohled
Fig. 2 North view
Obr. 4 NároÏí v ohybu Kartouzské ulice
Fig. 4 A corner in the bend in Kartouzská
Street
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Obr. 5 Severozápadní fasáda a), b)
Fig. 5 North West fasade a), b)

nostech. Je dÛleÏité dodrÏet pﬁesnou recepturu sloÏení, postup provádûní, vypoãítané objemy tvarÛ, ale na kvalitû povrchu,
detailech hran a rohÛ, rovinnosti ploch,
struktuﬁe, prostû – ãistotû provedení uÏ
tolik nezáleÏí. To jsou v‰ak pﬁesnû ty vûci,
které jsou tolik dÛleÏité v pﬁípadû druhém,
v pﬁípadû pouÏití pohledového betonu.
PouÏívání pohledového betonu na fasádách u nás není zatím pﬁíli‰ obvyklé. Ve
svûtû má uÏ tato speciální disciplína za sebou vynikající v˘sledky ve formû skvûl˘ch
architektonick˘ch dûl. Pﬁipadá mi, Ïe pro
mnoho firem u nás, je provedení excelentního pohledového betonu témûﬁ
nadlidské a to i pﬁesto, Ïe jemné nepﬁesnosti a nepravidelnosti mohou nûco tak
strohého jako zeì z betonu pﬁíjemnû oÏivit. Chci tím ﬁíct, Ïe jemné nedostatky se
z estetického hlediska tolerují, nûkdy i vítají. VÏdy je to ov‰em obrovská loterie, jak
beton bude nakonec po odbednûní vypadat. Buì to chytne za srdce, nebo se
bude ‰patn˘ v˘sledek maskovat. V lep‰ím
pﬁípadû se maskování nechá pﬁiznané,
v hor‰ím se bude maskovat, Ïe se maskovalo nebo dokonce znovu oplá‰Èovat.
Provádûní pohledového betonu vyÏaduje
peãlivost, zaujetí a touhu po vynikajícím
v˘sledku zrovna tak, jako sochaﬁ tesá sochu z kamene. Ti, kdo se v˘robou pohledového betonu v zahraniãí Ïiví, mají obrovskou praxi, spoustu realizací za sebou.
Mají své techniky, vyzkou‰ené postupy
a recepty. Tûm, co na tom tak nejsou
(v âechách skoro nikdo, anebo mi poraìte...), zb˘vá jen ta touha po dokonalosti
a kráse monotónní ‰edivé masy – materiálu naz˘vanému beton.
Právû beton je materiál, kter˘ umoÏÀuje
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architektovi soustﬁedit se na kompozici
fasády reflektující vnitﬁní dispozice a funkce prostorÛ.
MoÏnost velk˘ch rovinn˘ch ploch, neru‰en˘ch jak˘mkoliv spároﬁezem ãi detaily
uchycování a zavû‰ování plá‰tû, je vzru‰ující. Dobﬁe provedené pracovní spáry lití
betonu umoÏÀují velká mûﬁítka nedûlen˘ch ploch, ãist˘ch a velkolep˘ch. Stavba
pÛsobí jednolitû a je jakoby pﬁírodou stvoﬁená. I takto monumentální kusy mají svá
rozmûrová omezení. Dilataãní spáry dané
roztaÏností materiálu zakleté v normách
reagujících na zemûpisné ‰íﬁky a jejich
dodrÏení nám v mnoha pﬁípadech doslova dûlá „ãáry pﬁes rozpoãet“.
To, Ïe se architekt rozhodne navrhnout
dÛm – fasádu – z pohledového betonu,
je‰tû neznamená záruku dobrého v˘sledku. Vût‰inû lidí, kdyÏ se ﬁekne betonov˘
dÛm, naskoãí husí kÛÏe a v jejich podvûdomí se objeví zprofanovaná sídli‰tû panelov˘ch domÛ. Jednodu‰e, ﬁekla bych,
Ïe v povûdomí lidí je beton ve smyslu
pouÏití na fasádu domÛ spí‰e stra‰ákem.
Ti odváÏní, kdo ho pouÏívají, aÈ uÏ jako
pohledov˘ monolit ãi ve formû betonov˘ch panelÛ nebo nejrÛznûj‰ích dílcÛ na
fasádní pﬁedûly, ﬁímsy atd., s ním musí zacházet velmi opatrnû. Proporce, rozmûry,
kombinace s jin˘mi materiály, mnohdy
i zabarvení betonu ãi nejrÛznûj‰í nátûry,
struktura povrchÛ, detaily spár, nároÏí, otvorÛ po bednících tyãích pﬁípadnû jejich
zakr˘vání, to v‰e musí hrát v symfonickém
orchestru estetické vyváÏenosti.
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Obr. 6 Pﬁedstavûná fasáda z velkorozmûrov˘ch prefabrikovan˘ch
Ïelezobetonov˘ch panelÛ
Fig. 6 Protruding fasade from large-size
prefabricated reinforced concrete
panels

UÎITÍ POHLEDOVÉHO BETONU
Nask˘tá se otázka, zda se beton hodí na
v‰echny typy objektÛ. Lidmi je v˘sledek
Obr. 7 Zavû‰ování fasádních panelÛ
Fig. 7 Suspended fasade panels
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Obr. 8 Detaily a), b)
Fig. 8 Details a), b)

ãasto naz˘ván bunkry nebo kobkami. Tady jde v‰ak pouze o schopnost projektantÛ vyuÏít pﬁínosn˘ch vlastností a v˘razov˘ch moÏností, které dan˘ materiál poskytuje. PouÏije-li se beton na fasádu v jiné
formû neÏ pohledov˘ beton lit˘ „in situ“,
napﬁíklad jako zavû‰ené betonové panely,
nabízí se i zde ﬁada moÏností ztvárnûní.
Dá se pouÏít v tenk˘ch pﬁiznan˘ch panelech, ãímÏ vizuálnû pÛsobí kﬁehce, nebo
vylít, sestavit objem hmoty v jakoby pln˘ch masách a ve vût‰ím mûﬁítku, coÏ
umocní jeho monumentalitu.
Dal‰í v˘hodu vidím v netradiãním pouÏití betonu v interiérech. Od betonov˘ch
stûn a stropÛ v halách, betonov˘ch podlah aÏ po celobetonové koupelny, vany ve
formû bazénÛ, betonov˘ nábytek, stoly,
niky. Samotnou kapitolou mÛÏe b˘t vyuÏití betonu jako mûstského mobiliáﬁe napﬁ.
na pû‰ích zónách.
Beton aã v podstatû umûl˘ materiál,
vze‰el z pﬁírody. Tuto pﬁednost jin˘ materiál nemá. V‰echny ostatní materiály jsou
buì umûlé nebo pﬁírodní, beton je
v tomto v˘jimeãn˘. Je to „kámen“, kter˘
neopracováváme do v˘sledného tvaru,
kterému tvar pﬁedem definujeme. âím je
trpûlivûj‰í pﬁíprava a provedení, tím lep‰í
je v˘sledek. Závisí tedy zejména na my‰lence, návrhu tvaru a konstrukãní jednoduchosti.
S tak obrovsk˘m stavebním boomem,
jak˘m nyní procházíme, by se dalo oãekávat, Ïe se i pohledov˘ beton zaãne dostávat do kurzu. Zatím takov˘ch staveb

mnoho nevzniklo. Provádûcím firmám se
do tûchto akcí moc nechce. Není divu,
zodpovûdnost je velká, v˘sledek nejist˘
a opravy témûﬁ nemoÏné. Stojí to úsilí. To
se u ãesk˘ch obchodníkÛ pﬁíli‰ nepûstuje.
„Proã nepouÏít panely? Ty se pûknû v klidu vylijí do formy, panely se zavûsí a zeì
bude jako betonová“.
KOC NOV¯ SMÍCHOV
Takto se téÏ zaãínalo uvaÏovat o jiÏ navrÏené fasádû z pohledového monolitického betonu v prÛbûhu stavby KOC Nov˘
Smíchov. Architektova pﬁedstava byla jasná, tvar stavby má reflektovat kopec naproti – vrch Sacré Coeur. Stavba je druh˘m kopcem navazujícím na mûsto. Dopravní komunikací – ulicí je „kopec – stavba“ odﬁíznut (obr. 1). Tak vznikl tvar fasády
v Kartouzské ulici (obr. 4, 5). Aby tento
odﬁez pÛsobil co nejãistûji a hlavnû nejpﬁirozenûji, zvolili jsme fasádu z pohledového betonu. To, Ïe nakonec tato fasáda nebyla provedena z monolitického betonu,
n˘brÏ ze zavû‰en˘ch velkoformátov˘ch

panelÛ bylo zpÛsobeno obavami dodavatele, ale i investora z v˘sledku. Nutno
zmínit, Ïe dodavatel stavby byl i pod znaãn˘m ãasov˘m tlakem, kdy realizace fasády
spadla do zimních, na provádûní pohledového monolitu, nevhodn˘ch termínÛ.
PﬁestoÏe autorsk˘ t˘m dlouho vzdoroval,
pﬁiklonili jsme se nakonec k názoru, Ïe
kvalita panelÛ, opravdu velk˘ch panelÛ,
bude alespoÀ snáze zaruãena. Po shlédnutí prvního vzorku jsme s úlevou uznali,
Ïe ani tato technologie nebude nezajímavá (obr. 6).
Prefabrikace fasády nebyla vÛbec snadná, panely shodného tvaru a rozmûru se
zde v podstatû nevyskytly. Jednotlivé panely byly zavû‰eny pouze na dvû rektifikovatelné kotvy a kaÏd˘ panel tlou‰Èky
110 mm byl ve svislé poloze je‰tû fixován
dvojicí distanãních kotev (obr. 7). Po celé
v˘‰ce je fasáda ﬁe‰ena s provûtrávanou
spárou 40 mm. Pﬁi patû zdi byla v rovinû
chodníku ponechána nasávací ‰tûrbina
krytá pozinkovan˘m pororo‰tem. Odvûtrání je vyústûno pod betonovou atikou
(zalomen˘ ukonãující panel) smûrem nad
rovinu stﬁe‰ního plá‰tû. Nasávací i odvûtrávací ‰tûrbina je osazena mﬁíÏkou proti
hmyzu. Styãné spáry mezi panely jsou vyplnûny tûsnícím provazcem a zatmeleny
silikonov˘m tmelem. Povrch panelÛ je
o‰etﬁen hydrofobizací a ãásteãnû antigrafiti nátûrem.
Zvolená technologie kladla vysoké nároky na pﬁesnost osazování velkoformátov˘ch prvkÛ.
Ani vlastní projektová pﬁíprava nebyla
jednoduchá. DÛsledn˘m rozkreslením
skladby panelÛ, jednotliv˘ch detailÛ
(obr. 5 a 8) u okenních otvorÛ, vjezdo-

Obr. 9 Zelená stﬁecha a betonová fasáda
se schodi‰tûm
Fig. 9 The green roof and concrete fasade
with the staircase
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Investor
Architekt
Autoﬁi

Spolupráce

Generální dodavatel
Dodavatel fasád
Dodavatel Ïb. prefa fasád
Stavební ﬁe‰ení
Konstrukãní ﬁe‰ení
Obestavûn˘ prostor
Stavební náklady
Datum v˘stavby

CARREFOUR âR, s. r. o., DELCIS
D3A, spol. s r. o. / Fiala – Prouza – Zima
Ing. arch. Tomá‰ Prouza
Ing. arch. Jaroslav Zima
MA Sabina Mû‰Èanová
Prof. ing. arch. Martin Rajni‰
Milan Bulva, Ing. arch. Hynek Holi‰, Ing. Alena Jandová, David Jaro‰,
Ing. Ondﬁej Kafka, MA Martin Kloda, Ing. arch. David Lédl,
Ing. arch. Tomá‰ Pechman, Ing. Jan Pﬁikryl, Ing. arch. Lucie ·torková
IPS, a. s., 08 (p. Kratochvíl, p. ·íp, Ing. Reidingerová)
Sipral, a. s., Marton, IPS, a. s., 03, Mechanika Prostûjov
Stavby Venel, s. r. o. – zpracovatel dílenské dokumentace panelÛ, Prefabrikace
Polygon, a. s.– v˘roba panelÛ a montáÏ
Building, s. r. o. (Ing. Mu‰ka)
PPP, s. r. o. (Ing. MuÏík), Novák & Partner, s. r. o, Building, s r. o.
720 000 m3
2 500 mil. Kã
leden 2000 aÏ ãerven 2002

v˘ch vrat, osazení ventilaãních mﬁíÏí, detailÛ hran ve spárách a peãlivou koordinací
ocelov˘ch nosn˘ch prvkÛ schodi‰tû
(obr. 9) a lávky procházejících pﬁes zavû‰ené panely do nosn˘ch stûn bylo formulováno zadání, které dodavatel splnil
na v˘bornou. Pouze v nûkolika detailech
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PS. V ãlánku jsme se vûnovali hlavnû
pouÏití betonu na fasádách, ale
samostatn˘ ãlánek by si zaslouÏila
pﬁedev‰ím nosná Ïelezobetonová
konstrukce objektu, kde byly firmou
PPP, s. r. o., (Ing. MuÏík) navrÏeny
elegantní monolitické pﬁedpínané
stropní konstrukce, realizované firmou
IPS (ﬁeditel stavby p. Kratochvíl, nyní
SKANSKA) ve velmi sviÏn˘ch termínech
poÏadovan˘ch investorem.
(Poznámka redakce: V˘sledky SoutûÏe
o vynikající betonovou konstrukci
realizovanou v letech 2001 a 2002
názor autorÛ ãlánku potvrzují. Více na
str. 3 aÏ 5.)

nebylo zvládnuto v‰e úplnû dokonale, ale
ãistota betonov˘ch panelÛ nakonec pﬁesvûdãila i nás.
To v‰ak nic nemûní na faktu, Ïe pouÏití
pohledového monolitického betonu pro
nás zÛstává obrovskou v˘zvou v na‰í dal‰í
práci.

Fotografie: obr. 3 aÏ 6 Filip ·lapal,
ostatní archív D3A.
Mgr. A. Sabina Mû‰Èanová, Ing. arch. Jaroslav Zima
D3A, spol. s r. o., Fiala – Prouza – Zima
Pﬁístavní 5, 170 00 Praha 7
tel.: 266 712 410, fax: 220 879 076
e-mail: d3a@d3a.cz, www.d3a.cz

ODBORN¯ ZÁJEZD

RAKOUSKÉ BETONÁ¤SKÉ DNY

BETONTAG 2004
A LAINZER TUNNEL
17. aÏ 19. bﬁezna 2004
âeská betonáﬁská spoleãnost âSSI (âBS) pﬁipravila ve spolupráci s Rakouskou
betonáﬁskou spoleãností ÖVBB (Österreichische Vereinigung für Beton- und
Bautechnik) a SSBK odborn˘ zájezd na Rakouské betonáﬁské dny BETONTAG
2004 a exkurzi na staveni‰tû tunelu Lainzer na budovaném propojení
vysokorychlostní Ïeleznice pﬁi západním okraji Vídnû.

INFORMACE
âeská betonáﬁská spoleãnost âSSI
Mgr. Michaela Linhartová
Samcova 1, 110 00 Praha 1
 222 316 173, 222 316 195, 222 311 261
linhartova@cbz.cz, cbz@cbz.cz, www.cbz.cz

PROGRAM ODBORNÉHO ZÁJEZDU
ST 17. 3. 2004 • Pﬁejezd do Vídnû, ubytování v hotelu
• Odborná exkurze v rámci BETONTAG 2004
• Spoleãensk˘ veãer (Heuriger)
âT 18. 3. 2004 • Celodenní program BETONTAG 2004
(tlumoãení do ãe‰tiny!)
• Koncert ve Stephansdomu
PÁ 19. 3. 2004 • Dopolední program BETONTAG 2004
(tlumoãení do ãe‰tiny!)
• Exkurze Lainzer Tunnel
• Návrat do Prahy

Pozvánka se závaznou pﬁihlá‰kou a podrobn˘m programem
je rozesílána po‰tou, e-mailem a je ke staÏení na www.cbz.cz.
Podrobné informace o kongresu a v˘stavû
BETONTAG 2004 jsou na www.concrete-austria.com
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