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Environmentálně aktivní beton vyztužený skelnými vlákny 
(e-GRC) je jeden z nejnovějších výsledků vývoje, který je ještě 
před zavedením na stavební trh. Po stručné historii vývoje GRC 
následuje popis vnitřní struktury tohoto možná nejkomplexněj-
šího ze stavebních materiálů. Článek vyzdvihuje nové, neoče-
kávané vlastnosti GRC, k jejichž vývoji přispělo využití nano-
technologie. Zmenšení velikosti částic materiálů až na nano-
měřítko často značně zlepšuje vlastnosti stávající nebo přináší 
vlastnosti zcela nové. Takto vylepšená fotokatalytická schopnost 
nano-částic oxidu titaničitého ve formě anatasu je zachována 
při přimíchání do cementu. Díky „aktivnímu TiO2“ jsou povrchy 
betonových prvků vystavené dennímu světlu silně fotokataly-
tické, z čehož vyplývají dvě výhody: mnohem lepší vzhled díky 
aktivní samočisticí schopnosti, a významné snížení koncentrace 
znečištění v okolním ovzduší.
V praxi se „aktivní TiO2“ přimíchává do cementu, který potom 
lze použít pro jakýkoliv beton. Nejefektivnější, udržitelné využití 
fotokatalýzy nabízí e-GRC, protože GRC se používá především 
k výrobě tenkostěnných stavebních prvků s rozsáhlými vnějšími 
povrchy. Z toho důvodu představuje e-GRC ekonomický a udr-
žitelný přístup, který umožňuje dosáhnout čistších betonových 
povrchů s jasnějšími barvami a zároveň významně snížit zne-
čištění ovzduší uvnitř městské zástavby. Architekti tak získávají 
další nástroj pro navrhování a výstavbu „zelenějších“ budov. 
Výhody, které e-GRC nabízí, povedou ke značnému zvýšení 
využívání GRC a významně tak přispějí k zavedení udržitel-
nější praxe výstavby z betonu s přímým pozitivním dopadem 
na životní prostředí. 
Following a brief review of history of GRC and the complexity of 
its structure, the paper focuses on new, environmentally active 
glassfibre reinforced concrete: the e-GRC. Introduction of the 
e-GRC represents a very significant and novel contribution to 
concrete practice, at a stage when the proof of the concept 
has been obtained but the technology has not yet reached the 
construction marketplace. 
The e-GRC is the third successful application of nanotechno-
logy in GRC, currently unmatched by any other common con-
struction material. Reducing size of particles of a material to 
nano-scale often imparts new or enhances its existing proper-
ties. This is typical of nano-particles of titanium dioxide, which 
maintains its photocatalytic activity even when mixed with 
cement. External cement-based surfaces also become strongly 
photocatalytic, leading to a much better appearance through 
an active “de-soiling”/”self-cleaning” process and, surprisingly, 
to a significant reduction in concentration of pollutants in the 
surrounding air. 
In practice, the “active TiO2” is pre-mixed with cement, and 
can be added to any type of concrete. GRC is principally pro-
duced as thin-walled building elements with large exposed 
external surfaces – and as only surfaces are active, the e-GRC 

provides the most efficient exploitation of the photocatalysis. 
The e-GRC thus offers an economical and sustainable way 
to achieve simultaneously long-lasting cleaner and brighter 
concrete surfaces and a significant reduction in pollution levels 
of surrounding urban environment. It provides architects with 
an additional tool to design and build genuinely “greener” and 
better-looking concrete buildings.
The introduction of e-GRC has a potential to improve the poor 
general image of concrete, which tends to be associated with 
dirty buildings in polluted urban “concrete jungles”. Benefits 
offered by the e-GRC will lead to a substantially increased 
use of GRC in general and make a significant contribution to 
introduction of a more sustainable concrete construction with 
a direct, positive environmental impact.

H I S T O R I E  „ T R A D I Č N Í H O “  GRC
Vyztužení křehkého materiálu pomocí vláken za účelem dosa-
žení vyšší hodnoty je prastará metoda, kterou známe již něko-
lik tisíciletí. Použití skleněných vláken k vyztužení betonu je ale 
poměrně nedávný vývojový krok, který se objevil před necelý-
mi padesáti lety. 

První pokusy o využití skleněných vláken v betonu
Nejranější pokusy o použitelný GRC se obvykle připisují dvěma 
ruským inženýrům (K. L. a J. L. Birjukovičovým), kteří provádě-
li experimenty se skleněnými vlákny v betonu již na počátku 60. 
let. Skleněná vlákna (E-glass) se tehdy už vyráběla ve velkém, 
především jako výztuž do polymerů-pryskyřic. Vědcům v té době 
však již bylo jasné, že obyčejné sklo v této podobě by v alkalic-
ké cementové matrici neobstálo a trpělo značnou korozí. Snažili 
se proto problém obejít použitím zvláštních cementových pojiv, 
která alkalické prostředí nevytvářela. Toto řešení bylo úspěšné, 
ve své době však mělo jen nepatrný komerční potenciál a neby-
lo v praxi využito.

Zásadní vývojová etapa
Další etapa, která položila základy pro výrobu a praktické použi-
tí GRC, se datuje přibližně do období mezi léty 1968 a 1975. 
Společnost Pilkington Ltd., vedoucí výrobce skla ve Velké Britá-
nii, využila rozsáhlých vědeckých znalostí v oblasti receptur pro 
výrobu skla (Dr. A. Tallentire a kol.) a ve spolupráci s výzkumným 
ústavem UK Building Research Station (Dr. Majumdar a kol.) 
vyvinula první generaci skelných vláken odolných vůči alkáliím 
(AR-glass) na bázi vysokého obsahu ZrO2 [1]. Tak se na staveb-
ním trhu poprvé objevil GRC schopný praktického použití. Zpo-
čátku směly tento materiál vyrábět jen společnosti s licencí Pil-
kington Ltd., ale brzy se rozšířil po celém světě. 

Pro úspěšné použití tohoto nového materiálu v praxi byly 
nezbytné znalosti mechanických vlastností a odpovídajících 
konstrukčních řešení, a bylo proto potřeba pochopit i proces 
lomu v GRC. První výzkum vazeb, které řídí „kompozitní“ funk-
ci mezi výztuží a matricí v GRC, započal v roce 1968 ve Velké 
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Británii profesor Bartoš [2]. Ukázalo se, že vyztužujícími prvky 
nejsou jednotlivá vlákna, ale svazky vláken, které se ale samy 
taktéž chovají jako komplexní kompozity. Objev „teleskopického“ 
způsobu porušení svazků vláken značně přispěl k porozumění 
mechanismu lomu GRC a jeho změnám spojeným se stárnu-
tím tohoto materiálu [3]. 

GRC se začíná používat v praxi
Výroba GRC od poloviny 70. let prudce vzrostla. V roce 1977 
byla založena mezinárodní společnost pro beton vyztužený 
skleněnými vlákny International Glassfibre Reinforced Concre-
te Association (GRCA) a v Japonsku se také ve velkém začala 
vyrábět AR vlákna. Zpočátku velmi rychlý rozvoj výroby GRC byl 
dočasně zpomalen zkraje 80. let v důsledku zpráv, že za určitých 
okolností může tento kompozit s věkem ztrácet houževnatost 
(křehnout). V reakci na to se rozběhl vývoj nové generace AR 
vláken s cílem takové chování vyloučit. Materiál sám však nebyl 
zásadní příčinou objevených problémů. Hlavní vinu nesla hrubá 
opomenutí nebo nedostatek znalostí ve fázi výroby a instalace, 
někdy znásobená nevhodným návrhem nebo nedostatečným 
propracováním detailů GRC prvků. Teprve tehdy bylo pochope-
no, že GRC nabízí opravdu vynikající užitné hodnoty, ale že se 
také jedná o materiál komplexní, který vyžaduje kontrolu kvali-
ty na úrovni mnohem vyšší, než bylo obvyklé pro jednoduché 
materiály v běžné stavební praxi.

GRC nachází svůj podíl na stavebním trhu
Vývoj zlepšených skleněných vláken odolných proti alkáliím byl 
úspěšný a projekt, který vedl Vetrotex/St Gobain ve Francii (Souka-
tchoff a kol.), byl v roce 1992 oceněn cenou ES za zavedení GRC 
s vyšší trvanlivostí. V 90. letech byly taktéž přijaty první normy pro 
výrobu GRC a měření jeho vlastností (RILEM-TC 48), GRCA, poz-
ději CEN a PCI v U.S.A. Byla vyvinuta konstrukční řešení pro různé 
aplikace GRC a Intl. GRCA vydala příručku pro statické navrhová-
ní GRC prvků podle mezních stavů (G. Jones, P. Curiger aj.). Byla 
vyvinuta efektivnější, přesnější a značně automatizovaná výrob-
ní zařízení pro stříkaný a předmíchaný GRC, například společností 
Powersprays Ltd, (I. White a kol.). GRC byl ovšem materiál čekající 
na první aplikace přístrojů využívajících nanotechnologii při výzku-
mu vnitřních vazeb mikrostruktury a jeho mechanismu přetváření 
(1994 – P. J. M. Bartoš, W. Zhu, P. Trtik a kol., University v Paisley 
– nyní University of West of Scotland). 

N A N OT E C H N O LO G I E  A  GRC
GRC je materiálem, který od počátku nového milénia těží z vývo-
je nanotechnologií, pravděpodobně více než ostatní stavební 
materiály, a to zejména:
• Zavedením zkušebních zařízení, která pracují v nano-měřít-

ku. Tím byly získány dlouho očekávané nástroje pro výzkum 
a budoucí kontrolu vnitřní struktury GRC. 

• Využitím molekulární manipulace v nano-měřítku. Tato techno-
logie umožnila vznik nových polymerních přísad, díky kterým 
jsou čerstvé směsi betonu se skelnými vlákny samozhutnitel-
né, stejně jako beton obecně.

• Zavedením nano-částic oxidu titaničitého. Díky oxidu titaničité-
mu mohou být povrchy GRC silně fotokatalytické a to umožni-
lo vývoj environmentálně aktivního e-GRC.
První a poslední z výše uvedených přínosů jsou velice úzce pro-

pojeny právě s GRC, a proto se jim budeme věnovat podrobněji.

Obr. 1  Svazky skelných vláken (o průměru 10 μm) v cementové 
matrici. Poznámka: Několik izolovaných vláken se v průběhu 
výroby GRC oddělilo, ale většina zůstala ve větších svazcích – 
taková distribuce vláken je v GRC běžná

Fig. 1  Bundles of glass fibres (10 μm dia.) embedded in a cement 
matrix. Note: A few individual fibres separated during 
production of GRC but most fibres remained in larger bundles 
– such a fibre distribution is common to GRC

Obr. 2  Kompozitní snímek tří mikrofotografií pořízených při zkoušce 
tahem uvnitř skenovacího elektronového mikroskopu 
zobrazuje různé způsoby porušení skelných vláken napříč 
trhliny v cementové matrici

Fig. 2  A composite of three microphotographs from an in-situ SEM 
tensile test showing different modes of failure of glass strands 
bridging a crack in a cement matrix

Obr. 3  a) Zkouška vtlačováním jediného vlákna (průměr 10 μm) 
za účelem vyhodnocení soudržnosti mezi vlákny uvnitř svazku 
(Dr. P. Trtik), b) Jedno skleněné vlákno ve svazku rozštípnuté 
zatěžovacím hrotem při zkoušce soudržnosti vtlačováním 
(Dr. P. Trtik)

Fig. 3  a) Push-in test of a single fibre (10 μm dia.) to assess 
bond between fibres inside of a strand (Photo Dr P Trtik), 
b) A single glass fibre in a strand split by a pointed loading 
probe during a “push-in” bond test (Photo Dr P Trtik) 

1

2



T É M A

5B E T O N  •  T E C H N O L O G I E  •  K O N S T R U K C E  •  S A N A C E   2 / 2 0 0 9

T O P I C

Vnitřní struktura a mechanismus lomu
Beton vyztužený skleněnými vlákny je kompozitním materiálem, 
v němž matrice i výztuž jsou samy o sobě kompozity. Z krátkého 
přehledu skladebných materiálů je patrné, že GRC je pravděpo-
dobně nejsložitější ze současných stavebních materiálů.

Matrice je sama o sobě kompozitním materiálem. Sestá-
vá z jemné malty (velikost zrna kameniva ≤ 1,5 mm) vyrobe-
né s použitím běžného portlandského cementu (OPC), jiná 
pojiva jsou však také možná (HAC, metakaolín, supersulfátový 
cement apod.). Složitost chování v čerstvém stavu je způsobe-
na i mícháním s vysokým namáháním ve smyku. Téměř všech-
ny typy GRC obsahují i malý podíl polymeru (obvykle akrylická 
složka). Mechanické vlastnosti (např. pevnost) a rozměry (smrš-
ťování/nabývání, expanze/kontrakce, dotvarování) se vyvíjejí 
nelineárně a částečně reverzibilně v závislosti na čase, okolním 
prostředí a zátěži.

Výztuž, na rozdíl od téměř všech ostatních průmyslových kom-
pozitů s vláknovou výztuží, nemá podobu jednoduchých oddě-
lených vláken, jako třeba drátkobeton. Namísto toho je základní 
vyztuž ve formě značného počtu tenkých skleněných vlákének, 
která jsou spojena do svazků různé velikosti, tvaru, délky a prů-
řezu. Základní prvky výztuže jsou tedy samy o sobě komplexní-
mi kompozity a jejich vlastnosti se v čase mění. Pevnost jednotli-
vých skelných vláken v tahu je proměnlivá a do značné míry závisí 
na neporušenosti jejich povrchů. Vlákna ve svazcích a celé svazky 
jsou opatřeny ochranným povlakem. Výztuž má různé délky a ori-
entace vláken a distribuce v matrici může být různá, od náhodné 
3D distribuce krátkých sekaných, až k vysoce usměrněným svaz-
kům jako např. u rohoží a tkanin ze skelných vláken [4].

Mechanismus přenosu a rozdělení napětí/zatížení mezi matri-
cí a výztuží v GRC je velmi složitý. Důležitá je pevnost a defor-
movatelnost vlákna/svazku vláken a matrice a také množství, 
délka a orientace výztuže. Účinnost svazků vláken ve vytváření 
požadovaného kompozitního efektu a vlastností GRC také zcela 
zásadně závisí na těžko měřitelné vlastnosti: soudržnosti.

Soudržnost působí na dvou typech rozhraní [5]:
• mezi svazky a matricí,
• mezi jednotlivými vlákny uvnitř svazku.

Základní způsoby porušení svazku vláken závisí na jeho pev-
nosti v tahu a na soudržnosti v rámci svazku a mezi svazkem 
a matricí. Na obrázku 2 jsou znázorněny rozdíly v mechanismu 
porušení v závislosti na soudržnosti.

• Vlákna v svazku na levé straně jsou těsně stlačená, mají dob-
rou soudržnost v rámci svazku, který je však nedostatečně 
soudržný s matricí. Zde došlo k téměř úplnému vytažení svaz-
ku vláken. Využití vláken je malé. Práce spotřebovaná při lomu 
(porušení) byla velmi malá.

• Svazek uprostřed vykazuje typické „teleskopické“ porušení, při 
kterém se vnější vlákna svazku z větší části přetrhnou a vnitř-
ní vlákna „jádra“ svazku jsou postupně vytažena a přetržena. 
V tomto případě byla míra spotřebované práce nejvyšší.

• Svazek na pravé straně znázorňuje případ dobré soudržnos-
ti v rámci svazku i mezi svazkem a matricí. V důsledku toho 
došlo k přetržení všech vláken, porušení celého svazku křeh-
kým lomem. Spotřebovaná přetvárná práce byla malá.
K „teleskopickému vytažení“ dochází tehdy, když vytahování 

vláken z vnitřní části svazku a jejich postupné porušování násle-
duje po porušení vnějších, periferních vláken, která jsou v pří-
mém kontaktu s matricí. Tento způsob porušení je výhodný: 
taková výztuž kompozitu může zlepšit současně nejen pevnost, 
ale i houževnatost GRC. Je to také typický způsob porušení vlá-
ken výztuže ošetřených mikrosilikou, za normálních okolností 
však k němu dochází pouze v raném stáří GRC [6]. 

Ideálním postupem je změření pevnosti soudržnosti a potom 
její definování či kontrola v rámci předem určených úrovní tak, 
aby mechanické vlastnosti byly co nejlepší a zůstaly zachová-
ny po celou dobu provozní životnosti kompozitu. Vývoj v tomto 
směru byl značně omezen až do příchodu nanotechnologie. 
Ta poskytla nové nástroje k pokroku směřujícímu k GRC, který 
bude pevnější a zároveň houževnatější.

Na obrázcích 3a a 3b je znázorněna zkouška vtlačováním 
v nano-měřítku. V prvním případě (obr. 3a) byl vtlačovací hrot 
(hrana diamantové krychličky) příliš velký a zatížení se přeneslo 
i na vlákna v okolí vlákna cílového. Přetvoření bylo měřeno s roz-
lišením v nm, zatížení v mN. K výrobě diamantových vtlačova-
cích hrotů ve tvaru komolého kužele, který nepoškozoval vlákna, 
bylo nutné použít nejmodernější technologie, jako „frézování“ 
pomocí soustředěného paprsku iontů (Focused Ion Beam) [7].

Výzkum nadále pokračuje a na základě lepších znalostí se 
zaměřuje na kontrolu mechanismu porušení. Úkolem je najít 
optimální orientaci a typ výztuže (délka, průměr, pevnost v tahu, 
mez pevnosti, počet vláken ve svazku), která se může měnit 
od jednoduchých svazků po rohože a jedno/dvousměrné texti-
lie. Tím se stále více naplňuje špičkový technologický potenciál 

3a 3b
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GRC s konečným cílem umožnit výrobu GRC nejen „standardní 
jakosti“ ale i výrobu GRC „na míru“ s vlastnostmi, které nejlépe 
odpovídají požadavkům jakékoliv specifické aplikace.

Využití fotokatalýzy: samočisticí povrchy 
Fotokatalýza není novým jevem. Některé materiály, zejmé-
na polovodičového typu, jsou známy tím, že s působením UV 
paprsků přítomných ve slunečním záření napomáhají oxidačním 
reakcím. Oxid titaničitý ve formě „anatasu“ je polovodičem se 
schopností fotokatalýzy na rozdíl od „rutilové“ formy TiO2, která 
je známá jako běžný pigment do bílých barev.

Použitím nanotechnologie se zjistilo, že chování mnoha mate-
riálů se mění a často je lze značně vylepšit, pokud se vyrábí 
jako nano-částice. Dobrým příkladem toho je právě fotoaktivní 
oxid titaničitý, který je mnohem silnějším fotokatalytickým čini-
dlem, pokud se velikost jeho částic zmenší až na úroveň nano-
částic [8]. Vlastnosti částicového TiO2, který je chemicky velmi 
stabilní a netoxický materiál, z něj učinily ideální prostředek pro 
praktickou aplikaci fotokatalýzy ve stavebnictví. Fotoaktivní TiO2 
byl poprvé komerčně aplikován v Japonsku jako povrchová vrst-
va na keramickém/skleněném stavebním materiálu, který pak 
měl nejen schopnost samočištění, ale i antibakteriální vlastnosti 
(např. sanitární keramika).

Myšlenku kombinovat inertní avšak fotoaktivní TiO2 s cemen-
tem za účelem vytvoření betonu fotokatalytického v celém obje-
mu nebo podobně aktivních nátěrových vrstev na beton zkou-
mal Evropský projekt PICADA [9], dokončený v roce 2005. Pro-
jekt vyvinul cementové pojivo s obsahem přibližně 5 % aktiv-
ního TiO2, které vytvořilo beton s fotokatalytickým povrchem. 
Navíc byla pozorována určitá synergie: cementová matrice 
podle všech příznaků napomáhala ke konverzi škodlivých zplo-
din a jejich odstranění z okolního ovzduší. 

Mezi škodlivé látky, které jsou oxidovány a/nebo rozloženy 

a jejich koncentrace ve vzduchu se značně snižuje fotokatalytic-
kou činností systému cement – TiO2, patří: NOx, SOx, CO, NH3 
a množství dalších prchavých organických sloučenin jako ben-
zen, toluen, acetaldehyd, formaldehyd, organické chloridy aj. [8]. 
Oxidy dusíku představují značné zdravotní riziko a způsobu-
jí dýchací potíže. Proces oxidace a rozkladu škodlivin je složitý 
a přesahuje rozsah tohoto příspěvku. V případě škodlivých oxidů 
dusíku je NOx oxidován na NO2 a potom vázán v nitrátech, 
které se smyjí deštěm. Organické sloučeniny se většinou rozlo-
ží, některé přímo na CO2 a vodu. Z okolního ovzduší lze takto 
odstranit až 90 % organických sloučenin v závislosti na intenzi-
tě UV záření v denním světle.

Konsorcium projektu PICADA provedlo zkoušky a hodnoce-
ní dekontaminační a samočisticí schopnosti fotokatalytického 
betonu v laboratořích, včetně zkoušek v rozlehlých komorách 
simulujících podmínky životního prostředí, tak i ve venkovním 
prostředí ve skutečné velikosti. Výsledky byly velmi povzbudi-
vé – při zkouškách v italských městech v listopadu 2006 [10] 
byl obsah NOx v okolním vzduchu zredukován v rozsahu od 26 
do 56 % po osmi hodinách expozice denního světla. Fotoka-
talýza se týká také velkého množství především organických 
látek – špíny, a to zejména v tekutém stavu, které se ukládají 
na exponovaných površích a značnou měrou přispívají ke zne-
čištění fasád. Fotokatalytická reakce napomáhá rozpadu tako-
výchto látek a zdrojů nečistoty a přispívá tak k zachování původ-
ního vzhledu betonového povrchu. Tento proces, který se nazý-
vá jednoduše „samočisticí schopnost“, byl také předmětem 
laboratorních experimentů, v nichž byly betonové vzorky ošet-
řeny různými typy „organické nečistoty“. Poté byly vzorky vysta-
veny dennímu světlu různé úrovně i kontrolovanému UV záře-
ní a byla měřena rychlost a stupeň rozkladu nečistoty a obno-
vení původního povrchu. 

Byly provedeny zkoušky v plném rozsahu na budovách posta-
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vených z fotokatalytického betonu a na budovách, jejichž fasá-
dy byly provedeny z aktivní malty, z větší části v rámci projek-
tu PICADA [8]. Chování fotokatalytického betonu bylo nejdéle 
monitorováno na budově Cité de la Musique et des Beaux ATS 
v centru města Chambéry ve Francii (obr. 4 a 5).

Vícepodlažní betonová stavba byla dokončena v roce 2000 
a od té doby byla sledována kvalita jejího vnějšího betonové-
ho povrchu na mnoha místech. Kvalita a vzhled povrchu zůstal 
do dneška prakticky beze změn, jak potvrdil sám autor při 
návštěvě objektu v roce 2008: po osmi letech provozu vypada-
la stavba jako kdyby byla právě dokončena (obr. 6).

Praktická zkušenost ukazuje, že přestože fotokatalytická reak-
ce nedokáže odstranit anorganické znečištění, např. minerální 
prach, je povrch betonu díky rozkladu a odstraňování organic-
kého znečištění pro minerální prach méně přilnavý. Pozorované 
celkové znečištění bylo sníženo více, než by odpovídalo pouze 
odstranění organických sloučenin.

Fotokatalytický cement TXActive® původně vyrobený spo-
lečností Italcementi [11], která nedávno poskytla licenci dalším 
výrobcům, např. pro TioCem® Heidelberger Cement, byl již pou-
žit při výstavbě dalších budov v Itálii a Francii. Nejpozoruhodněj-
ším příkladem je kostel „Dives in Misericordia“ v Římě navržený 
Richardem Meierem a dokončený v roce 2003. Aktivní TiO2 je 
zde zárukou toho, že svítivě bílé povrchy nápadných tvarů kos-
tela z bílého betonu (obr. 7) zůstanou jasně bílé mnohem déle, 
než bychom očekávali v relativně značně znečištěném měst-
ském prostředí. Exponované povrchy z fotokatalytického beto-
nu, včetně betonových dlažeb, doposud ve všech praktických 
aplikacích vykázaly vynikající chování.

e- GRC:  P O Z I T I V N Í  P Ř Í N O S  Ž I V OT N Í M U  P R O S T Ř E D Í

V současné době máme už k dispozici dostatek vědeckých 
i praktických důkazů o tom, že cementové pojivo s příměsí aktiv-

ního TiO2 si zachovává všechny běžné charakteristiky pro výrobu 
betonu. Povrchy z takového betonu však navíc vykazují podstat-
nou fotokatalytickou činnost. Fotokatalýza je zde nejen zdrojem 
značného stupně samočisticí schopnosti, ale také přímo zvyšuje 
kvalitu okolního životního prostředí.

Počáteční výzkumy byly zaměřeny buď na beton s „aktivač-

Obr. 4  Fasáda budovy Cité de la Musique et des Beaux Arts, 
Chambéry ve Francii vystavěná z fotokatalytického betonu

Fig. 4  Fasade of the building of the Cité de la Musique et des Beaux 
Arts; Chambéry, France, built using photocatalytic concrete

Obr. 5  Detail povrchu fotokatalytického betonu po 8 letech expozice, 
budova Cité de la Musique et des Beaux Arts; Chambéry, 
France

Fig. 5  Detail of the photocatalytic concrete surface after 8 years of 
exposure, building of the Cité de la Musique et des Beaux 
Arts; Chambéry, France

Obr. 6  Fotokatalytický povrch betonu budovy Cité de la Musique et 
des Beaux Arts, Chambéry, Francie, přezkoumání v březnu 
2008, povšimněte si dokonalého povrchu téměř bez známek 
hromadění nečistot.

Fig. 6  Photocatalytic surface of concrete of the building of the 
Cité de la Musique et des Beaux Arts; Chambéry , France, 
examined in March 2008, note the perfect surface finish, with 
almost no accumulated dirt

Obr. 7  Bílý fotokatalytický beton jak prefabrikovaný, tak monolitický, 
stavba kostela „Dives in Misericordia” v Římě, (Dr. A. 
Skarendahl)

Fig. 7  Precast and in-situ photocatalytic white concrete on Dives di 
Misericordia church in Rome (Dr. A. Skarendahl)

Obr. 8  Praktická aplikace e-GRC (nyní ve stavbě) [10]
Fig. 8  Practical application of e-GRC (now under construction) [10]
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ní“ schopností v celém objemu nebo na „aktivní“ povrchové 
vrstvy běžných staveb z betonu [8]. Je však zřejmé, že použi-
tí směsi „TiO2 – cement“ jako pojiva pro beton v celém obje-
mu je plýtváním „aktivní složkou“. Samozřejmě, prefabrikova-
né betonové prvky lze vyrobit tak, že TiO2 bude pouze v „povr-
chové vrstvě“. Takový přístup však vyžaduje komplikovanější 
a méně praktické výrobní metody, které zvyšují náklady a sni-
žují produktivitu. Použití „aktivních“ krycích vrstev na betono-
vé povrchy vede nevyhnutelně k problémům se spolehlivostí 
a trvanlivostí krycích vrstev a jejich přilnavosti k podkladu. Pro-
ces stavby se tím prodlužuje a produktivita opět klesá, není to 
udržitelný přístup.

Použití TiO2 v betonu vyztuženém skelnými vlákny logicky 
nabízí nejefektivnější a nejekonomičtější způsob využití výhod 
fotokatalýzy. Výsledkem je tedy environmentálně aktivní GRC 
(e-GRC), který vychází ze zavedeného procesu výroby tenko-
stěnných konstrukčních prvků (10 až 15 mm), obvykle s velmi 
vysokým poměrem povrchu k objemu. Aktivní složka může 
být obsažena v celé matrici nebo použita ještě ekonomičtěji 
– pouze v 1 až 2 mm silné povrchové vrstvě, která se do GRC 
forem běžné stříká jako první.

Stále rostoucí požadavky na kvalitu životního prostředí pod-
porují opatření vedoucí k maximálnímu environmentálnímu pří-
nosu fotokatalýzy, kterou do výrobků na bázi cementu přiná-
ší aktivní TiO2.

Zavádění fotokatalytických betonových povrchů však musí být 
udržitelné – s minimalizací poptávky po aktivním TiO2 při 
maximálním přínosu jeho používání. Takováto úvaha nevy-
hnutelně směřuje k silné budoucí poptávce po e-GRC. 

e-GRC nabízí nejekonomičtější způsob dosažení čistších, 
jasnějších fasád a značnou měrou přispívá ke snížení zne-
čištění ovzduší v prostředí městské zástavby.

e-GRC lze použít v mnoha aplikacích, např.:
• panely obvodového pláště a fasádní prvky
• ztracené bednění a vložky do bednění (linery) pro prakticky 

veškeré betonové povrchy, které budou vystaveny povětrnost-
ním vlivům

• krytinové/střešní tašky
• pouliční vybavení
• protihlukové bariéry silnic a železnic, bezpečnostní bariéry 

a oddělovací desky
V současné době, kdy je koncept fotokatalytických betonových 

povrchů už dostatečné vyzkoušený, pracuje Mezinárodní asoci-
ace pro beton vyztužený skleněnými vlákny (Intl. Glass Reinfor-
ced Concrete Association (GRCA) a její členové na dalších kro-
cích, které je potřeba učinit, aby se e-GRC zavedl na staveb-
ní trh. Česká republika se do projektu také zapojila (Orto dum, 
s. r. o). Další vývoj zahrnuje vytvoření směrnic jak pro výrobu 
e-GRC a jeho použití, tak i pro jeho specifikaci a ověřování vlast-
ností pro architekty a další tvůrce, kteří se podílí na rozvoji eko-
logicky uvědomělých staveb. První projekty využívající e-GRC 
na architektonické fasádní prvky na reálných stavbách již začaly 
(obr. 8) [10]. e-GRC bude dražší než jeho tradiční verze, fotoka-
talytický cement je už na trhu, ale jeho cena není ustálená. Zku-
šenost z projektu Picada naznačuje, že ani fotokatalytický beton 
v celku nebyl cenove nedostupný. e-GRC dává možnost mini-
malizovat cenový rozdíl mezi obyčejným betonovým povrchem 
a samočistícím povrchem, který navíc snižuje zamořenost okol-
ního vzduchu.

Z ÁV Ě R

Zavedení e-GRC je velice přínosné nejen pro stavební průmysl, 
ale i pro životní prostředí vytvářené zástavbou v nejširším měřít-
ku a pro celou společnost.

Mezi hlavní přínosy patří:
• Lepší vzhled, zejména pak jasnost barev na vnějších površích 

vystavených povětrnostním vlivům, které budou mít mnohem 
delší trvanlivost, v kombinaci s velkou svobodou volby tvaru 
a barvy GRC, z které se již někteří architekti a další koncoví uži-
vatelé těší.

• Lepší kvalita ovzduší pro veškerou populaci, zejména pak 
v přelidněných městských centrech.
Důležitým faktem je to, že e-GRC není v žádném směru 

výrazně technicky omezen. Fotoetalytická aktivita TiO2 se 
s časem nemění. Zavedení e-GRC nepřináší žádná zdravotní 
rizika ve spojitosti s obsahem fotokatalytického TiO2. Zdá se, že 
e-GRC pomůže betonu zbavit se nálepky šedého a nepěkné-
ho stavebního materiálu. Beton se tak stane materiálem, který 
je opravdu ohleduplný k životnímu prostředí a jehož přínos není 
jen v přívětivějším vzhledu, ale i v pozitivním ekologickém dopa-
du, který zvyšuje kvalitu života.
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