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Tento pozdrav na úvod se zdá být poněkud 
neobvyklý, nicméně je to tak: léto je pryč 
a konec roku se blíží. Slovy klasika: „Nemu-
sí se nám to líbit, můžeme s tím nesouhla-
sit, ale to je asi tak všechno, co s tím může-
me dělat“. 

Podzim je z hlediska práce náročné obdo-
bí. Pracovní tempo se zrychluje: projekty, 
které mají být odstartovány ještě letos a ty, 
jež mají být do Vánoc dokončeny, vyžadu-
jí velký kus úsilí a času. To je myslím určité 
spojení mezi podzimem a betonem.

Již několikrát jsem psal, že technologie betonu postoupila za 
posledních deset let mílovými kroky kupředu. Připomeneme-
li si výrobu, dopravu, ukládání betonu, bednění, vyztužování, 
ošetřování a údržbu betonu a betonových konstrukcí z počát-
ku sedmdesátých let minulého století a porovnáme-li to se sou-
časností, jedná se o dobře známé „nebe a dudy“. Bohužel, pro 
některé uživatele se na první, a tudíž nejdůležitější, pohled změ-
nilo velmi málo. Přes obrovská zlepšení v jednotlivých krocích při 
zhotovování betonové konstrukce obdrží zákazník velmi často 
něco, co nechtěl: beton s povrchem, který se mu nelíbí a který 
je „opraven“ přestěrkováním nebo jinak. Změnu tohoto stavu lze 
dosáhnout jen velkým úsilím a časem věnovaným každé části 
života betonové konstrukce.

Informace o betonových konstrukcích s výjimečným povr-
chem se v tuzemsku objevují pravidelně. Architekti a zákazníci 
však poukazují na to, že u nás je obtížné podobné nápady reali-
zovat: „že pohledový beton není pohledový“. Prvním kamenem 
úrazu je obvykle úvodní komunikace. 

„Pohledový“ beton je beton, na který se hledí, neboli, který je 
vidět. Zároveň se předpokládá, že by to měl být pohled oku libý. 
Je jasné, že bez další podrobnější specifikace zde máme obrov-
ské množství možností: pro někoho je „pohledový beton“ hlad-
ký, až ocelově lesklý povrch s minimem pórů a bublin, pro dal-
šího pravidelný rastr po bednících dílech, obtisk prken bednění 
atd. Běžným požadavkem v tuzemsku je beton „bez trhlin“ tzn. 
i bez vlasových. 

Přitom pro beton je normální, že trhliny má, má i póry a dal-
ší drobné „imperfekce“. To je povaha materiálu. Proto je pro 
dobrý výsledek počátek komunikace zcela zásadní. Pro všechny 
zúčastněné je potřeba získat představu: 

1. jaký je záměr investora, 
2. je-li technicky uskutečnitelný, 
3. jaká je pracnost v jednotlivých etapách (projekce, technolo-

gická příprava, odzkoušení postupů, proškolení pracovníků pro-
jektanta, výrobce betonu a dodavatele stavby), 

4. jaká je časová náročnost a 
5. jaká bude cena. 
Pokud se zanedbá nebo odloží některý z výše uvedených 

bodů, je později jen malá naděje, že s výsledným „pohledo-
vým“ betonem budou spokojeni všichni zúčastnění a že na něj 
se zalíbením pohlédnou.

Často se mezi odborníky na beton hovoří o tom, jak ho vnímá 
laická veřejnost, jak nešťastně jsou u ní zapsána betonová sídliš-
tě z komunistické minulosti, že se slova „zabetonovat“, „betono-

vý“ a „vybetonovaný“ používá v tisku v pejorativním významu. 
Mnohokrát jsem viděl v televizi reportáž o „vybetonovaném“ 
korytu místního toku, přičemž za reportérem bylo možné vidět 
kamenným zdivem upravené břehy potoka. 

V myslích lidí je zakořeněn další rozpor, který si ani neuvědo-
mují: chtějí dokonalé stavby z mimořádně kvalitního materiálu 
– třeba betonu, ale zároveň v nich přežívá pocit: „co na tom je, 
pár ohnutých drátů, zamíchat vodu s cementem a pískem a při-
tom za to chtějí tolik peněz“.

Všichni betonáři znají dohady o tom, má-li být stropní deska 
tlustá 180 nebo raději jen 160 mm, není-li ve sloupu „nějak 
moc drátů“ a tak pořád dokola. Přitom z hlediska ceny, vezme-
me-li například administrativní budovu, činí náklady na železo-
betonovou nosnou konstrukci přibližně 20 % (beton a výztuž 
včetně dopravy na staveniště, dopravy po staveništi, bednění, 
práce a všech dalších úkonů nutných ke zhotovení konstruk-
ce). Tenčí stropní deska přinese úspory materiálu a tudíž snížení 
ceny, ale v řádech menších než 1 % z výše uvedených 20 %, 
tzn. hrubým odhadem asi 0,2 % z ceny stavby. Tato úspora 
je pak „vyvážena“ zvýšeným rizikem průhybů a větším vlivem 
každé imperfekce. Náklady na obklady vstupní haly a na „pozla-
cené“ kliky od dveří zpochybňovány nejsou.

Přesto, že za posledních patnáct let kvalita, stejně jako poža-
davky, na beton významně vzrostly, je potřeba šířit informace 
mezi všechny účastníky výstavby a dále mezi laickou veřejnost. 
Dát důraz a udělat si čas na každý detail betonové konstrukce 
na cestě od rýsovacího prkna až k lidem, kteří jej ošetřují při tuh-
nutí a tvrdnutí. Důležité je to zejména v době, kdy se pracovní 
tempo zrychluje. Velký kus práce byl vykonán, ale cesta je dale-
ká. Je to jako při sportu: zlepšit výsledek o jedno procento zna-
mená i třikrát větší úsilí.

Nezapomeňte, že kromě hektického pracovního tempa, přiná-
šejí říjnové a listopadové dny i pěkné počasí a pestré barvy.

Ještě jednou: Hezký podzim! 
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