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Jako odezvu na opakované žádosti čtenářů otvíráme novou rubriku. Poruchy be-

tonových konstrukcí mohou mít řadu důvodů a příčin - chybný návrh, nedodržení 

technologie, chybné užívání, neodborné zásahy při přestavbách ad. Cílem rubriky je 

na ně ukázat, poradit, jak se jich vyvarovat, a je-li to možné, navrhnout jejich odstra-

nění. Odborným garantem rubriky je Sdružení pro sanace betonových konstrukcí.

Redakce

Je až s  podivem, že v  době, kdy se 

o  betonu píše z  pohledu mikro a  na-

no světů, je výklad pojmu „pohledový 

beton“ velmi, velmi individuální a  svým 

způsobem se jedná o velmi těžko defi-

novatelný termín.

Pravdou zůstává, že alespoň existu-

jí referenční plochy, které napomohou 

sjednotit někdy až diametrální rozpor 

názorů (a opravdu nemusí jít vždy pou-

ze o rozdílný pohled ze strany zástupce 

investora a  zhotovitele, ale i  mezi jed-

notlivými osobami namátkou vyřčených 

těchto dvou skupin). Pokud k tomu ješ-

tě vyslechneme případný názor archi-

tektů na pohledový beton, málokdo asi 

nezačne v tuto chvíli panikařit, co to te-

dy ten pohledový beton vlastně je.

Kupříkladu Wikipedie není sice příliš 

odborný server, přesto při zadání toho-

to termínu sdělí: „Zhutněný beton (též 

pohledový beton, vibrovaný beton) je 

ve stavebnictví speciální beton, který je 

upraven před ztuhnutím vibracemi tak, 

aby dosáhl vyšší pevnosti a trvanlivosti.“

Máme-li se držet této definice, pak ja-

kýkoliv zhutněný (vibrovaný) beton je 

pohledový(?). Problém by tedy byl vy-

řešen... ...Kdyby se alespoň dal defino-

vat vibrovaný beton. Už jste se někdy 

na stavebním veletrhu zajímali o návod 

k  použití k  ponorným vibrátorům??? 

Převážná část výrobců či dovozců si 

od vás slušně vyžádá vizitku, že je s se-

bou nemají a po veletrhu se vám ozvou. 

(Většinou neozvou, protože nic takové-

ho ani nevlastní). Další část vystavova-

telů vám s úsměvem na rtu předloží ná-

vod, kde se dočtete zejména takové vě-

ci, že po použití je nutno ponorný vibrá-

tor očistit, naolejovat apod. Ano, i to je 

návod k použití a nutno podotknout, že 

v souladu s platnou legislativou.

Aby byl všem zmatkům konec ještě 

více v nedohlednu, zkuste se ještě na-

víc kupříkladu někde pídit po „jalových 

frekvencích“ – skutečně existují frek-

vence, kdy účinnost (i  ponorné) vibra-

ce čerstvé betonové směsi není vlastně 

skoro vůbec účinná.

Pokud bychom se zkusili zeptat zho-

tovitele, jak tedy že dělá zhutněný, vib-

rovaný, pohledový beton, často vám ša-

lamounsky odpoví, že dle schváleného 

technologického postupu. Mohu za se-

be povědět, že jsem viděl již poměrně 

dost technologických postupů a v sou-

hrnu bych je mohl definovat slovy: „liší 

se někdy až diametrálně“. Od podrob-

nějších zpracování až po vágní formu-

lace bez jakýchkoliv bližších upřesně-

ní, jak čerstvou betonovou směs vlast-

ně do formy ukládat a hutnit.

Zaslechl jsem kupříkladu i  názor, že 

dopravní stavby pojem „pohledový be-

ton“ ani nepoužívají a  že se používá 

jen v bytové výstavbě, kde si architekti 

a  investoři údajně někdy pletou nároky 

na pohledový beton s možnostmi, které 

má spíše polymer, než beton. 

Na obr. 1 až 4 vidíte ukázky  „pohledo-

vých betonů“, u kterých nebyl dodržen 

technologický postup v  průběhu beto-

náže: na obr.  1 byla nevhodně použi-

ta vibrace betonu při ukládce (byla-li vů-

bec použita), byl zanedbán požadavek 

na maximální tloušťku vrstvy při uklá-

dání čerstvé betonové směsi a nedošlo 

k propojení jednotlivých vrstev v průbě-

hu ukládky, na obr. 2 je detail „licí“ spáry 

– důsledek pracovní nekázně v průběhu 

ukládky betonu do formy. Obr. 3 ukazu-

je v detailu povrch betonu po odbedně-

ní, kdy příčinu vzniku takovéto nesho-

dy není možné někdy jednoznačně do-

hledat. Obr. 4 je příkladem „nezvibrova-

ného hnízda“, které však kromě estetic-

ké stránky nevyhovuje ani požadavkům 

na dodržení minimálního krytí výztuže.

Redakční rada se rozhodla otevřít 

na stránkách časopisu novou rubriku 

s  pracovním názvem „Poruchy beto-

nových konstrukcí“. Osobně se domní-

vám, že bude o čem psát. A pohledo-

vý beton? Pokud se nespokojíme s ex-

trémním názorem, že pohledový be-

ton je vlastně veškerý beton, na  kte-

rém spočine náš pohled, přeji tomuto 

časopisu, aby tímto počinem svým dí-

lem opět trošku přispěl k upřesnění (ne-

troufám si napsat sjednocení!!) názoru 

na pohledový beton. 
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Obr. 1 Konstrukce, kde lze velmi snadno dojít 

k celkovému počtu použitých domíchávačů

Obr. 2 Viditelná „licí“ spára na pohledové 

straně konstrukce

Obr. 3 Pohledová část konstrukce 

po odbednění

Obr. 4 Nezvibrované hnízdo na pohledové 

straně konstrukce
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