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Vladimír Kružík, Vít Kudrnovský, 

Stanislav Smiřinský, Jan Škácha, 

Jan Hurčík, Roman Pánek, 

Jan Veselý

„Beton v sobě odráží otisk každé minuty, 

hodiny a dne, ale také aktuálního počasí nebo 

přítomných lidí, proto je tak různorodý a vždy 

originální, ale zároveň působí neuvěřitelně 

pevně a stabilně,“  akad. arch. Vladimír Kružík.

V  Plzni bylo postaveno Nové divadlo, které 

bude sídlem činohry, baletu, opery i  operety. 

Dominantním materiálem použitým v  exteriéru 

je litý pohledový beton sytě červeného zbarvení, 

kterého bylo dosaženo použitím anorganické-

ho pigmentu na  bázi červeného oxidu železa. 

Divadlo je tak co do rozsahu použití technologie 

barevných betonů první stavbou svého druhu 

v tuzemsku. Výrazným architektonickým prvkem 

je šikmá jižní vstupní fasáda z pohledového beto-

nu perforovaná oválnými otvory – nejrozměrnější 

betonová litá skulptura v ČR. ❚ A New Theatre 

was built in the city of Pilsen. The theatre will 

be the home for drama, opera and operetta. As 

dominant material in the exterior is cast exposed 

concrete of bright red colour. This colour was 

created by using inorganic pigment of iron oxide. 

The theatre is the first construction of its type 

in the country concerning the extent of use of 

coloured concrete. A noticeable architectonic 

element is an oblique southern facade of 

exposed concrete, perforated by oval openings 

– the largest cast concrete sculpture in the CR. 

Snaha zbudovat nový stánek pro čty-

ři druhy dramatického umění: činohru, 

balet, operu a  operetu (nebo chcete-

-li muzikál) není v českých zemích pří-

liš často opakovaným jevem. České di-

vadlo se v Plzni hraje bezmála dvě stě 

let a  taková tradice zavazuje. Je proto 

nutné ocenit snahu města Plzně pokra-

čovat ve více než stoleté tradici provo-

zování repertoárového divadla na dvou 

samostatných scénách. 

Ambiciózní projekt Nového divadla 

vznikl díky podpoře magistrátu města, 

který na  podobu nového městského 

divadla vypsal mezinárodní architekto-

nickou soutěž. Z ní vzešel návrh portu-

galského ateliéru Contemporãnea, kte-

rý však několikanásobně překročil plá-

novaný rozpočet. Nesnadného úkolu 

vypracovat nový návrh, který by lépe 

reagoval na urbanistický kontext lokali-

ty a po finanční stránce městu umožnil 

projekt realizovat, se zhostil tým archi-

tektonické a projekční kanceláře Helika 

v čele s akad. arch. Vladimírem Kruží-

kem. Pro architekty se účast na projek-

tu stala velikou výzvou.

Fenomén soudobého divadla je skrze 

svoji architekturu představen jako vý-

sledný efekt synergie mnoha tvůrčích, 

technických i uměleckých oborů. Sna-

hou architektů bylo pomoci navrhnout 

budovu, která nebude procesy v  ní 

vznikající a probíhající striktně definovat 

a  řídit. Naopak, bude schopná se jim 

flexibilně přizpůsobovat, měnit se stej-

ně tak jako se bude v čase měnit nazí-

rání na divadlo samotné. 

Návrh nové budovy divadla vznikal 

složitě během dlouhé a  náročné dis-

kuse s mnoha zúčastněnými, kteří jsou 

s divadlem v Plzni a s českým divadlem 

vůbec bytostně spjati. „Hledání defini-

tivního architektonického konceptu no-

vostavby představoval především ve-

lice intenzivní a  náročný profesionál-

ní dialog s Divadlem J. K. Tyla v Plzni, 

které pro mě od tehdy a po celou do-

bu výstavby až dodnes představoval 

a představuje doc. MgA. Jan Bu rian“, 

říká akad. arch. Kružík. Diskusí ohledně 

funkčních, provozních a  technologic-

kých řešení se také přirozeně účastnili 

zástupci technického a provozního ve-

dení DJKT. Dialog neopominul doslova 

žádný aspekt návrhu, počínaje hledá-

ním optimálních proporcí architektonic-

kých objemů, definováním nejefektiv-

nějších funkčních a provozních vazeb, 

konceptu sofistikované jevištní techno-

logie až po diskusi nad finálním barev-

ným řešením divadelních interiérů, er-

gonomií křesla v hledišti nebo grafikou 

vizuálního stylu nového divadla.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Namísto původního uvažovaného mo-

nobloku byla zvolena kompozice dvou 

samostatných objektů. V  jednom sta-

vebním objektu se nacházejí – obecně 

řečeno – prostory přístupné veřejnos-

ti a  v  druhém, sousedním objektu ve-
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řejnosti nepřístupné provozně-admi-

nistrativní zázemí divadla. Oba sousedí-

cí stavební objekty divadelní a  provoz-

ně-administrativní budovy jsou ve všech 

podlažích navzájem spojeny – pomo-

cí šesti ocelových prosklených můstků.

Architektonické proporce divadelní 

a provozně-administrativní budovy jsou 

definovány jejich funkcí.

Pozice budov vůči sobě navzájem 

a vůči svému okolí předurčuje urbani-

stický kontext lokality. Protáhlý objem 

provozně-administrativní budovy fungu-

je jako ochranná bariéra vůči komuni-

kaci hlavního městského průtahu směr 

Praha-Rozvadov vedeného ulicí Jízdec-

ká. Vlastní divadelní budova se nalézá 

v chráněné klidové poloze uvnitř měst-

ského bloku. 

Divadlo otevřené a čitelné

Tak jako se od sebe odklání dvě lodě 

ukotvené u  mola, odklání se od  sebe 

architektonický objem divadelní a pro-

vozně-administrativní budovy. To dá-

vá možnost vzniku nového veřejného 

prostoru – divadelního náměstí. Do něj 

může kolemjdoucí nahlédnout, vkročit 

a  ocitnout se tak téměř uvnitř divadla 

dříve, než projde jeho vstupními dveř-

mi. Novou divadelní budovu proto na-

zýváme divadlo „otevřené“.

Stavba divadla se navenek jeví jako 

složená ze dvou částí. Statickou, fixní, 

nosnou strukturu charakterizují plochy 

červeného litého pohledového betonu. 

Tato betonová struktura na sobě nese 

jednotlivé černé skladebné moduly di-

vadla: jeviště, zkušebny, technologický 

blok, studiovou scénu. Stavba divadla 

se tak díky této architektonické artiku-

laci stává pro vnímavého pozorovate-

le „čitelná“, usnadní mu dekódovat je-

jí jednotlivé funkce.

Uspořádání budovy

Filozofie uspořádání divadelní budovy 

vychází z archetypu univerzálního fle-

xibilního divadla: střed dispozice pro-

táhlého půdorysu divadelní budovy za-

bírá velkoryse dimenzovaný prostor vy-

užitelný pro jednu nebo dvě oddělené, 

zády k sobě situované scény, na které 

navazují na  obou protilehlých koncích 

dvě samostatná hlediště; takový pro-

vozně-funkční prototyp navrhl pro no-

vé Národní divadlo v  Mannheimu ně-

mecko-americký architekt Mies van der 

Rohe – u nás dobře známý díky své br-

něnské vile Tugendhat.

Novostavba plzeňského divadla má 

rovněž dvě scény a dvě hlediště – hlav-

ní scénu pro cca. 500 diváků a studio-

vou scénu s  kapacitou cca. 150 divá-

ků, obě scény jsou pro diváky přístup-

né z protilehlých konců budovy. Na roz-

díl od  „univerzálního divadla“ budou 

obě scény fungovat naprosto nezávisle, 

hlavní scéna jako klasické proscéniové 

„kukátkové“ divadlo, studiová scéna 

jako univerzální „prázdný prostor“ nebo 

chcete-li „black box“.

Perforovaná jižní fasáda 

a plastika

Motto: „Touha po oponě, za  kterou se 

alespoň na chvíli objeví svět uspořáda-

ný do veršů, svět smysluplných příběhů, 

je starší než naše první okouzlení z diva-

dla. Je starší než divadlo. Je možná pří-

činou jeho vzniku,“ Přemysl Ruth, malo-

vané opony divadel Českých zemí.

Fasáda hlavního vstupu pro diváky je 

architektonickou re-interpretací divadel-

ní opony – polopropustná membrána 

mezi realitou vně a divadelní iluzí uvnitř. 

Fasáda sama o sobě je s výškou cca. 

14 m, šířkou cca. 22 m a tloušťkou stě-

ny 600  mm nejrozměrnější betonovou 

litou skulpturou v ČR. V ploše fasády je 

čtyřicet oválných otvorů, tvar každého 

z nich je jedinečný a neopakovaný. 

Jedinečnost fasády je také v jejím ne-

gativním odklonu od svislice – její rovi-

na je nakloněná směrem k příchozímu 

v úhlu 11° nad chodník Palackého ná-

městí.

Fasáda bude nasvětlena čtrnácti LED 

reflektory s proměnlivou barvou světla, 

reflektory budou ovládány, rozsvěceny 

a programovány počítačem ze světelné 

režie divadla. 

Perforovanou fasádu doplňuje plasti-

ka organického tvaru, výšky cca. 3 m 

a délky cca. 4,5 m, rovněž odlitá z be-

tonu. Fasáda a skulptura společně tvo-

ří jeden výtvarný celek.

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ 

ŘEŠENÍ

Základní popis

Novostavba městského divadla v  Plz-

ni je tvořena dvěma hlavními stavební-

mi objekty. Stavební objekt SO 001 tvoří 

vlastní budova divadla a provozní budo-

va a stavební objekt SO 002 tvoří pod-

zemní parkovací dům.

Budovy divadla a  provozního zázemí 

mají společný suterén, který však nepo-

krývá 100  % půdorysné plochy. Spo-

lečný suterén má obrysové půdorysné 

rozměry 86 × 50 m. Divadlo na úrovni 

1. NP má délku 120 m a šířku 21,2 m. 

V místě rozšíření (boční jeviště) má diva-

dlo šířku 35,5 m. Jeho maximální výška 

nad terénem (koruna provaziště) je cca 

25  m. Provozní budova má na  úrovni 

Obr. 1 a) Pohled z Palackého náměstí 

na hlavní průčelí Nového divadla v Plzni, 

b) perforovaná jižní šikmá fasáda a plastika 

❚ Fig. 1 a) View from the Palacký square 

to the main entrance of the New Theatre in 

Pilsen, b) perforated southern oblique facade 

and carving

1b
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1. NP délku 93 m, šířku 12,4 m a výšku 

15,5 m nad terénem.

Novostavba podzemního parkovací-

ho domu je dispozičně řešena ve třech 

podzemních podlažích. Objekt má 

obrysové půdorysné rozměry 65,4 × 

26,4  m, zahloubení pod úroveň teré-

nu je 10 m.

Koncepce

Budova divadla a  provozního záze-

mí je rozdělena na  čtyři dilatační cel-

ky. Rozdělení na dilatační celky je pod-

řízeno dispozičnímu a statickému řeše-

ní. Hlavní dilatační část reflektuje objem 

konstrukce se suterénem. Samostat-

né dilatační části tvoří nepodsklepené 

části vstupního foyeru a  provozní bu-

dovy. K  dilatační části vstupního foy-

eru je připojena dilatační část vstup-

ní fasády.

Nosná konstrukce je tvořena pro-

storovým železobetonovým desko-

-stěnovým systémem. Dispozice nos-

né konstrukce je v  základu uspořádá-

na do  modulové osnovy, avšak vzhle-

dem k  funkčnímu naplnění objektu je 

zde mnoho anomálií. Modulová osno-

va v části divadla je (6 + 8,4 + 6) × (28 

× 4,2) m, v části provozního zázemí je 

(3,85 + 2,75 + 5,45) × (23 × 4,2) m. Mo-

dulové osnovy obou částí jsou různo-

běžné, svírají úhel  5°. Nosné železo-

betonové konstrukce jsou v  nadzem-

ních podlažích doplněny ocelovými 

a  spřaženými konstrukcemi. Z  pohle-

du vertikálního řešení budovy je v čás-

ti divadla nosná konstrukce uspořádá-

na od 2. PP do 7. NP, v části provozního 

zázemí od 1. PP do 6. NP. Objekt je za-

ložen na kombinaci plošných a hlubin-

ných základových konstrukcích. Hlavní 

dilatační část je založena plošně, ostat-

ní části hlubině.

Budovu parkovacího domu tvoří že-

lezobetonový monolitický skelet dopl-

něný vnitřními a  obvodovými stěnami. 

Objekt má tři podzemní a  jedno nad-

zemní podlaží. Dispozice vnitřní nos-

né konstrukce je osazena do pravidel-

né modulové osnovy 7,6 × 7,5 m. Nos-

ná konstrukce objektu tvoří jeden dila-

tační celek.

Hydroizolační systém obou staveb-

ních objektů je řešen rozdílně. Podzem-

ní prostory budovy divadla a  provoz-

ního zázemí jsou zajištěny systémem 

„hnědé vany“, prostory parkovacího do-

mu systémem „bílé vany“. Železobeto-

nové konstrukce divadla jsou na návod-

ní straně dimenzovány na šíři trhliny w = 

0,2 , resp. 0,25 mm (2. PP, resp. 1. PP). 

Konstrukce parkovacího domu jsou di-

menzovány na šíři trhliny w = 0,25 mm. 

Rozdílnost řešení vyplynula z  dohody 

všech zúčastněných stran.

Důležitým bodem při návrhu nosné 

železobetonové konstrukce byly poža-

davky ze strany divadelní technologie. 

Divadelní technologie vsazená do  ob-

jektu generuje množství dispozičních 

požadavků, prostupů, kotevních bo-

dů atd., a  to včetně příslušných zatě-

žovacích schémat, navíc není techno-

logií statickou, nýbrž technologií „v po-

hybu“. Součástí zatěžovacích schémat 

byly také technologií generované dyna-

mické účinky.

Výrazným architektonickým prvkem 

vnějšího vzhledu budovy divadla je fa-

sáda. Fasáda je navržena a provedena 

z litého probarveného betonu v odstínu 

červené barvy. Fasáda z monolitického 

betonu představuje plochu 3 500 m2.

Geologie

Základním podkladem pro zpracová-

ní návrhu založení objektu a  zajištění 

stavební jámy byl inženýrsko-geologic-

ký a  geotechnický průzkum. Základo-

vé poměry lze v  rozsahu projektované 

stavby divadla hodnotit jako jednodu-

ché, částečně jsou komplikovány obtíž-

nou rozpojitelností zastižených hornin. 

Hluboce založené části objektu jsou za-

loženy plošně na navětralých horninách 

převážně třídy R4, mělčeji založené čás-

ti (např. podzemní garáže) na horninách 

třídy R5-4. 

Podzemní vodu lze očekávat ve dvou 

úrovních a  to jednak v  bazální poloze 

terasových sedimentů (kolem hloubky 

2,5 až 3,5 m), jednak v pískovcích kar-

bonu v hloubce kolem 8 až 9 m pod te-

rénem. Při posuzování účinků vztlaku 

na stavbu byla uvažována úroveň pod-

zemní vody kolem 306 až 307 m n. m. 

(s poklesem k severu). 

Založení

Hlavní objekt divadla a přidružená pro-

vozní budova mají společný suterén 

ve  většině rozsahu celé stavby. Horní 

úroveň čisté podlahy v 1. PP je na úrov-

ni -5,500 s  lokálními prohloubeními 

na úroveň -6,800. Prostor pod hlavním 

jevištěm je na úrovni -10,500. Podskle-

pená část je založena plošně, tj. na zá-

2a 2b

Obr. 2 a) Model divadla, b) situace ❚ 

Fig. 2 a) Model of the theatre, b) situation

Obr. 3 a) Půdorys 1. NP, b) podélný řez 

❚ Fig. 3 a) Layout of the 1st above ground 

floor, b) longitudinal section
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kladové desce s  lokálními prohlou-

beními. Základová deska má základní 

tloušťku 500 mm s lokálním navýšením 

na 750, resp. 1 000 mm. V prohloubení 

pod hlavním jevištěm je základová des-

ka tloušťky 800  mm. Obvodové stěny 

suterénu jsou tloušťky 400  mm a  tvo-

ří se základovou deskou hnědou va-

nu vzdorující účinkům podzemní vo-

dy. Úroveň návrhové hladiny podzemní 

vody je dle IGP 312  m n. m. Pracovní 

spáry pod úrovní hladiny podzemní vo-

dy jsou těsněny vloženými těsnícími ple-

chy a nad touto úrovní osazenými ben-

tonitovými pásky.

Nepodsklepená část divadla je zalo-

žena hlubině na pilotách a doplněna zá-

kladovou deskou tloušťky 500 mm. Di-

menze desky je dána přenosem ohy-

bových momentů a  posouvajících sil 

z  mohutných obvodových stěn diva-

dla. Piloty jsou navrženy průměru 0,8 m 

s  dle zatížení diferencovanou délkou. 

Základová deska je prolomena dojez-

dy výtahů a  technologickými šachta-

mi a kanály. Obdobně je založena i ne-

podsklepená část provozní budovy. Pi-

loty jsou ukončeny v základovém roštu, 

základová deska má konstantní tloušť-

ku 250 mm.

Objekt parkovacího domu je též zalo-

žen plošně, tj. na základové desce kon-

stantní tloušťky 700 mm, horní líc desky 

má úroveň -8,920.

Dilatační část vstupní fasády je zalo-

žena na základové desce 21,2 × 4,5 × 

1 m s úrovní horního líce -0,350. Deska 

je ve dvou liniích podporována pilotami. 

Osová vzdálenost linií je 3,3 m.

Stavební jáma pro hlavní objekt diva-

dla s  provozní budovou byla zajištěna 

odsazeným záporovým pažením. Jáma 

pro objekt parkovacího domu byla zajiš-

těna přisazeným záporovým pažením. 

Budova divadla

Obvodové stěny podzemního podla-

ží tloušťky 400 mm jsou součástí hně-

dé vany a jsou doplněny vnitřními stěna-

mi a sloupy. Vnitřní stěny jsou v  tloušť-

kách od 200 do 300 mm vyjma stěn pro 

sprinklerovou nádrž, které jsou 400 mm. 

Vnitřní sloupy mají základní rozměr 800 

× 500 mm a  jsou upořádány do pravi-

delné modulové osnovy, méně zatíže-

né sloupy mají rozměr 500 × 500 mm. 

Stropní deska 1. PP není dilatována a je 

uvažována jako celistvá. Členitost strop-

ní desky umožňovala betonáž po  jed-

notlivých pracovních záběrech, které 

byly voleny tak, aby při šachovnicovém 

uspořádání maximálně eliminovaly efekt 

smršťování betonu. 

Základní úroveň stropní desky 1.  PP, 

která obsahuje množství technolo-

gických prostupů, je -0,150. Tloušťka 

stropní desky vycházení ze statické-

ho působení a je odstupňována od 250 

do  300  mm. Stropní desky v  prosto-

ru studiové scény a zadního jeviště jsou 

doplněny hlavicemi tloušťky 450  mm 

a rozměru 3 × 3 m. 

Budova divadla je v  nadzemní části 

rozdělena do dvou dilatačních částí (di-

vadlo, foyer). Dilatace probíhá v  místě 

změny úrovně založení mezi podsklepe-

nou a nepodsklepenou částí. Objektová 

dilatace je řešena zdvojením příčných 

železobetonových stěn. Dilatační stěny 

z obou stran vynáší jak příslušné strop-

ní konstrukce, tak i oblouky mohutných 

obvodových stěn.

Hlavním nosným prvkem dilatace 

foye ru jsou dvě mohutné obvodové stě-

ny tloušťky 450 mm vetknuté do zákla-

dové desky. Tyto stěny jsou ve  dvou 

úrovních (+2,800 a  +5,620) rozepře-

ny stropními deskami 1. a 2. NP. Des-

ky jsou navrženy v  konstantní tloušťce 

260 mm. Zastřešení dilatace je řešeno 

3a

3b
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na úrovni +10,200 spřaženou konstruk-

cí s  rozpětím 20,4 m. Ocelové nosníky 

jsou osazeny na úložných blocích obvo-

dových stěn. 

Dilatace divadla je z důvodu funkční-

ho naplnění (hlediště, jeviště – hlavní, 

boční, zadní a studiová scéna) dispo-

zičně členitá. Jednotlivá podlaží mezi 

sebou výškově odskakují a střešní ro-

vina má vícero úrovní. Dominantní pro-

stor hlavního, zadní a  bočního jeviště 

má půdorysnou plochu o světlých roz-

měrech 29,15 × 34,85 m a maximální 

výšku 35,14 m.

Hlavním nosným prvkem budovy diva-

dla jsou mohutné obvodové stěny. Stě-

ny jsou z  vnitřní strany zesíleny svislý-

mi i vodorovnými žebry. Základní tloušť-

ka stěn je 300  mm, základní dimen-

ze svislého a  vodorovného žebra je 

500/800 mm. Svislá žebra jsou rozmís-

těna v  pravidelné osnově modulových 

os. Stěny jsou vzájemně sepnuty strop-

ní konstrukcí 1. PP a podpůrnou deskou 

hlediště. Geometrie šikmé desky hledi-

ště vychází z požadavků pozorovacích 

úhlů hlediště. Hlavními ztužujícími prvky 

divadla jsou čtyři hlavní komunikační já-

dra, která probíhají přes všechna patra 

a zajišťují prostorovou stabilitu objektu. 

Nad hlavním jevištěm je navržena žele-

zobetonová stěnová konstrukce slouží-

cí pro technologické vybavení divadelní 

scény – provaziště.

Provaziště má přibližně tvar kvádru 

o rozměrech 21,5 × 17,6 × 11,5 m. Ob-

jem kvádru je vymezen pouze svislý-

mi stěnami. Železobetonové stěny pro-

vaziště jsou navrženy v tloušťkách 400 

resp. 460  mm. Stěnová konstrukce je 

ztužena ve  dvou výškových úrovních 

horizontálními žebry. Střešní rovina je 

řešena mohutnými ocelovými příhrado-

vými vazníky, které plní funkci nosného 

roštu technologie provaziště.

Prostor hlediště, zadního a  bočního 

jeviště je zastropen spřaženou stropní 

konstrukcí. Ocelové nosníky jsou osa-

zeny na úložných blocích obvodových 

stěn.

Zadní studiová scéna je součástí bu-

dovy divadla. Scéna je navržena ja-

ko prostorová železobetonová mono-

litická konstrukce. Stropní konstrukce 

1. NP (podlaha scény) je nesena obvo-

dovými stěnami (působící jako stěno-

vé nosníky), vnitřními stěnami a  dvo-

jicí vnitřních sloupů s  viditelnou hla-

vicí. Průčelí scény je vynášeno stě-

novým nosníkem v  3.  NP. Z  nosníku 

jsou spuštěna ocelová táhla vynášejí-

cí stropní konstrukci 1.  NP. Zastřeše-

ní studiové scény je řešeno shedovou 

střechou s  rozpětím 20,4  m. Ocelové 

nosníky jsou osazeny na úložných blo-

cích obvodových stěn.

Provozní budova

Konstrukční systém provozní budovy 

s pěti nadzemními podlažími je tvořen 

prostorovým železobetonovým skele-

tem. Jedná se o  dvoutrakt s  rozpo-

nem 5,45 a 2,75 m s externě umístě-

nými schodišťovými jádry a  výtahový-

mi šachtami. Objekt je rozdělen hlavní 

dilatací nad přechodem podsklepené 

a nepodsklepené části (modulová osa 

*8). Nadzemní část objektu je doplněna 

vloženou dilatací (modulová osa *18). 

Obě dilatace jsou řešeny bez zdvoje-

ní vertikálních prvků, ve stropních des-

kách jsou umístěny smykové ocelo-

vé trny s umožněným podélným posu-

nem. Každá dilatační část je ztužena 

stěnami schodišťových jader a výtaho-

vých šachet. 

Vertikální konstrukce jsou tvořeny ob-

vodovými fasádními stěnami, stěnami 

komunikačních jader a  vnitřními slou-

py. Sloupy profilu 350  x  350  mm jsou 

rozmístěny v  rozteči 8,4 m. Konstrukč-

ní výška všech nadzemních podlaží je 

2,9 m. Stropní desky jsou navrženy ja-

ko lokálně podporované s  konstant-

ní tloušťkou 220  mm a  s  obvodovým 

trámem 220 × 400 mm. V desce jsou 

technologické prostupy pro instalace. 

Třetí, čtvrté a páté nadzemní podlaží je 

v přední linii nepodsklepené části vysu-

nuté v podélném směru o jeden modul. 

Konzola je vynášena prostorovým účin-

kem stěnových nosníků s výškou třech 

podlaží. 

Provozní budova je komunikačně pro-

pojena s budovou divadla a foyeru šesti 

lávkami. Ocelové lávky jsou staticky ře-

šeny jako prosté příhradové nosníky se 

spodní mostovkou. 

Vstupní fasáda

Vstupní průčelí je tvořeno železobetono-

vou stěnou o rozměrech 21,8 × 13,8 × 

0,6 m, která je proložena čtyřiceti nepra-

videlně rozmístěnými oválnými otvory. 

Stěna má negativní sklon 11,2°. Stabilita 

stěny je zajištěna vetknutím do základo-

vých konstrukcí a přikotvením prostřed-

nictvím tepelněizolačních prvků k  žele-

zobetonové konstrukci foyeru. 

Výztuž fasády je vzhledem k členitosti 

konstrukce rozdělena do dvou systémů. 

V rámci prvního systému je osazena or-

togonální síť, v rámci druhého systému 

lemující výztuž otvorů. Kombinací obou 

systémů byla vytvořena výztužná kostra 

o čtyřech vrstvách výztuže při každém 

povrchu. Stupeň vyztužení stěny dosa-

huje hodnoty 315 kg/m3.

Litá fasáda

Projekt lité fasády vznikal již od samého 

počátku návrhu novostavby divadla. Li-

tá fasáda tvoří vnější vrstvu celé sklad-

by obvodových stěn. Primární nosnou 

konstrukcí obvodových stěn je železo-

betonová stěna zesílená z  vnitřní stra-

ny vertikálními a horizontálními žebry. Li-

tá fasáda je zavěšena na  nosnou stě-

nu prostřednictvím těžkého dodatečné-

ho kotvení. Prostor mezi nosnou stěnou 

a  fasádou je vyplněn tepelnou izolací 

(bez vzduchové mezery). Plocha lité fa-

sády je podle zásad architekta a statika 

rozčleněna na  jednotlivé dilatační části. 

Fasáda je navržena v konstantní tloušť-

ce 150  mm. Statický návrh fasády je 

podřízen klimatickému zatížení a  pod-

mínkám vnějšího prostředí. Před vlastní 

realizací dodavatel zpracoval dílenskou 

dokumentaci s podrobným technologic-

kým postupem. 

Parkovací dům

Stabilita objektu proti účinku vztlaku 

podzemní vody byla v  úvodních stup-

ních projektové dokumentace řešena 

trvalými tahovými mikropilotami rozmís-

těnými v pravidelném rastru základové 

desky. Na základě dohody mezi zainte-

resovanými stranami bylo před realiza-

cí od  navrhovaného řešení upuštěno. 

Nové řešení zajištění stability spočívá 

v pasivní rezistenci konstrukce a v říze-

né hladině podzemní vody. Na základě 

stabilitního výpočtu byla určena maxi-

mální úroveň vody, po kterou je objekt 

stabilní bez zajištění. Součástí řeše-

ní jsou vnitřní čerpací studny umístěné 

v základové desce a napojené na dre-

nážní systém pod základovou deskou. 

Studnami byla po  dobu výstavby sni-

žována hladina podzemní vody. Po do-

končení nosné konstrukce objektu byly 

studny napojeny na potrubí, které od-

vádí podzemní vodu při zvýšené hla-

dině (nad 306,20 m n. m.) do čerpací 

jímky, ze které je voda odčerpána vně 

objektu.

Obvodové stěny suterénu mají kon-

stantní tloušťku 400  mm. Stěny jsou 

vetknuté do základové desky a zároveň 

pnuté mezi stropními deskami. Kon-

strukce stěn je navržena s řízenými ver-

tikálními smršťovacími spárami v rozte-

či maximálně 8 m opatřenými těsnícím 

profilem. Pracovní spáry mezi obvodo-

vými stěnami a deskami jsou řešeny ja-

ko těsněné. 

Stropní konstrukce nad 3. PP a 2. PP 
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je pro základní osový modul 7,6 × 7,5 m 

a  jeho modifikace navržena jako des-

ka konstantní tloušťky 300 mm. Strop-

ní konstrukce nad 1.  PP je tvořena 

monolitickou deskou tloušťky 300 mm 

s  přiznanými hlavicemi. Stropní hlavi-

ce o rozměru 2,5 × 2,5 m mají celkovou 

tloušťku 300 + 200 = 500  mm. Des-

ky 3. PP a 2. PP jsou vodorovné, des-

ka 1. PP v prostoru modulových os C-E 

je provedena v  příčném sklonu 2  %, 

v  prostoru modulových os A-C je vo-

dorovná. Desky jsou lokálně podepře-

ny sloupy a  liniově vnitřními a obvodo-

vými stěnami.

Jednotlivé úrovně podzemních garáží 

jsou vzájemně spojeny rampami. Ram-

py jsou řešeny jako šikmé desky pnu-

té mezi souběžné stěny. Detail osaze-

ní rampy do stěn je řešen vloženou vy-

lamovací lištou. Rampy mají podélný 

sklon 14 %. Lomové hrany se stropní-

mi deskami jsou opatřeny zakružovací-

mi oblouky.

Sloupy jednotlivých podlaží jsou obdél-

níkového průřezu 300 × 500 mm. Svis-

lé hrany sloupů jsou zkoseny do bedně-

ní vloženou lištou v poměru 15/15 mm.

Vnitřní stěny jednotlivých podlaží mají 

konstantní tloušťku 200, resp. 300 mm. 

Ve  stěnách jsou dveřní a  technologic-

ké otvory.

Podzemní parkovací objekt je vybaven 

dvěma vertikálními jádry se schodiš-

ti. Schodiště jsou po stránce geometrie 

přímá, dvouramenná s  mezipodestou. 

Z  hlediska akustiky není na  konstruk-

ci schodišť kladen požadavek na přeru-

šení kročejového hluku. Deskové scho-

dišťové prefabrikáty ramen jsou uloženy 

na  ozuby monolitických podest a  me-

zipodest. Konstrukce stupňů vychází 

z tloušťky obkladů podstupnice a stup-

nice 0/0 mm. 

Horní povrch přímo pojížděných de-

sek (základová, stropní, rampy) je upra-

ven strojním hlazením bez vsypu. Finální 

úprava povrchu je provedena elastickou 

tenkovrstvou stěrkou, která bude svou 

tažností schopna překlenout trhlinky ší-

ře 0,3  mm. Stěrka je aplikována nejen 

na pojezdovou plochu, ale i na všechny 

vertikální konstrukce ve výšce soklu mi-

nimálně 150 mm.

VÝVOJ SLOŽENÍ  POHLEDOVÉHO 

PROBARVENÉHO BETONU 

V  technické zprávě výstavby Nového 

divadla v  Plzni byl vedle kvalitativních 

parametrů na  beton též požadavek 

na  pohledovost a  barvu betonu. Ná-

vrh složení betonu byl ponechán zce-

la na  technologovi dodavatele beto-

nu. V dokumentaci byly dále stanove-

ny podmínky způsobu ukládání s poža-

dovanými stupni vlivu prostředí na kon-

strukci a kritéria pohledovosti povrchu 

fasády. Kromě rovnoměrného barev-

ného dojmu se jednalo o docílení rov-

noměrné struktury v  celé ploše. By-

ly definovány požadavky na pórovitost, 

strukturu a  stejnobarevnost povrchu. 

Později byly upřesněny i podmínky pro-

středí při načasování betonáží.

V  berounské laboratoři společnos-

ti Betotech, s. r. o., byly ve  spoluprá-

ci se společností Sika CZ, s. r. o., na-

plňovány představy architekta na  ba-

revnost betonu. Představa architekta 

o  vzhledu a  kvalitě barevné betonové 

fasády byla od počátku naprosto zřej-

má. Vzorek barevného betonu sloužící 

jako podklad pro definování pigmentu 

byl architektem předložen. 

Ve  zkušebních záměsích bylo od-

zkoušeno několik pigmentů v  kombi-

naci s  vhodnými příměsmi, které by 

zajistily požadovaný odstín a vlastnosti 

betonu v čerstvém i v zatvrdlém stavu.

Vzhledem k  rozměrům a oboustran-

ně vyztužené monolitické betonové fa-

sádě o  tloušťce 150  mm a  vyloučení 

možnosti spolehlivého způsobu hut-

nění betonu došlo ke shodě na zvole-

né technologii ukládání košem na be-

ton a  konečné specifikaci samozhut-

nitelného betonu C30/37 – XC4,XD1,

XF1(CZ,F.2) – Cl 0,40 – Dmax16 – SF2 

s doplňujícími požadavky na odolnos-

ti povrchu betonu dle ČSN 731326 – 

C/75/1250 s  dobou zpracovatelnosti 

minimálně 60 min.

Jednotlivé takty betonáží fasádních 

panelů byly naplánovány do  relativně 

malých objemů (od 4 do 10 m3 probar-

vených betonů). Současně betonárna 

zajišťovala dodávky běžných betonů 

i  ostatním zákazníkům. Návrh složení 

betonu byl určen nejen zadanou speci-

fikací, požadavky na pohledovost, ale 

rovněž i materiálovou základnou beto-

nárny a  jejími technickými i  provozní-

mi možnosti.

Složky betonu

Pro dosažení požadovaného barev-

ného odstínu betonu bylo nutné zvolit 

vhodného dodavatele pigmentu. Při vý-

běru byl rozhodující sortiment, dosaži-

telná a operativně dostupná technolo-

gie přípravy odstínů pigmentů, technic-

ké řešení dávkování pigmentu na  be-

tonárně, zkušenosti a  technická pod-

pora. Pro probarvení betonu byl zvolen 

pigment Sika®ColorFlo. 

V areálu v Říčanech u Prahy má spo-

lečnost Sika CZ, s. r. o., umístěno so-

fistikované dávkovací a míchací zaříze-

ní schopné namíchat více než 800 ba-

revných odstínů. Požadovaných od-

stínů se dosáhne díky přesnému na-

dávkování a  promíchání rozptýlených 

synteticky vyráběných pigmentů oxi-

dů železa ve vodném roztoku s vyso-

kým obsahem sušiny. Syntetické oxi-

dy jsou 100% čisté a v důsledku říze-

ného výrobního prostředí velmi konzi-

stentní napříč různými šaržemi. Mezi 

další užitné vlastnosti patří bezesporu 

světlostálost, nízký obsah síranů, odol-

nost proti alkáliím, oxidy jsou chemicky 

inertní a především velice dobře rozmí-

sitelné v betonu. Suspenze nesedá, je 

v průběhu času homogenní.

Ostatní vstupní složky do betonu vy-

cházely z  běžného sortimentu beto-

nárny a byly doplněny pouze o vhod-

nější příměs pro použití do  pohledo-

vých betonů [1] a  o  potřebné množ-

ství jemných částic pro výrobu SCC 

betonu [2]. Příměs je výrobcem dekla-

rovaná jako Kamenivo-vápencový filer 

do betonu. 

Drobné i  hrubé těžené kamenivo je 

dlouhodobě kvalitativně sledováno 

kontrolními zkouškami. Obě kameniva 

jsou praná, u drobného kameniva do-

sahuje obsah jemných částic hodnot 

nižších než 0,8  % bez přítomnosti ci-

zorodých organických látek. Zdroje lze 

hodnotit jako stabilní, bez větších gra-

nulometrických odchylek.

V běžném sortimentu betonárny jsou 

dva druhy cementů. Pro výrobu pro-

barveného betonu byl použit cement 

CEM I 42,5 R.

Stejně jako ve  výrobně betonu, by-

la i k laboratorním zkouškám používá-

na pitná voda. 

Zkoušky betonu

V  prvotních laboratorních zkouškách 

byly řešeny požadované vlastnosti čer-

stvého betonu, zejména konzistence, 

schopnost průtoku, míra provzduš-

nění pro dosažení trvanlivosti betonu 

a  vhodný odstín pigmentu. Jednotli-

vé technologické kroky a  nové návr-

hy složení betonu vznikaly postupně 

až v okamžiku, kdy bylo na základě vý-

sledků zkoušek zřejmé, že předchozí 

zvolený postup nevede k  uspokojivé-

mu řešení. Pro porovnání charakteris-

tik betonu byly k dispozici hodnoty vý-

sledků zkoušek z  již používaného sa-

mozhutnitelného betonu složeného ze 

stejných vstupních složek, avšak bez 

pigmentu. Z tohoto složení bylo již dří-

ve v provozních podmínkách betonár-
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ny dosaženo všech požadovaných pa-

rametrů jak v čerstvém, tak i v zatvrd-

lém stavu. Tato receptura označená 

PL_REF (bez pigmentu) sloužila jako 

směs „referenční“. Složení všech navr-

žených a postupně zkoušených betonů 

je uvedeno v tab. 1.

Hlavním cílem zkušebních záměsí by-

lo dosažení provzdušnění probarve-

ného betonu odolného proti působe-

ní chemických rozmrazovacích látek. 

Všechny zkušební záměsi měly ob-

jem 25 dm3 a  byly připravovány v  la-

boratorní míchačce Zyklos ZZ 75 HE 

v monitorovaných podmínkách labora-

toře. Příprava betonu a pořadí dávko-

vání jednotlivých složek bylo v souladu 

se zavedenými postupy vycházejícími 

z  [3]. Pigment byl dávkován do  přiro-

zeně vlhkého kameniva.

Každá ze zkušebních záměsí byla 

provedena až po vyhodnocení výsled-

ků zkoušek záměsi předešlé. Předmě-

tem hodnocení byly zejména zkoušky 

konzistence a  obsahu vzduchu tlako-

měrnou metodou. O ztekucení a účin-

né provzdušnění probarvené smě-

si jsme se snažili osvědčenými a stan-

dardně používanými kombinacemi pří-

sad. Pro samozhutnitelné betony jsme 

již dříve používali více než desetiná-

sobné množství provzdušňovací přísa-

dy oproti standardním betonům v kon-

zistencích F3. Dávky provzdušňovadla 

v  probarvených betonech však pře-

vyšovaly v  násobcích i  toto množství. 

Z  výsledků zkoušek tlakoměrnou me-

todou bylo zřejmé, že se podařilo be-

ton provzdušnit jen mírně. Nebylo však 

jasné, jaké kvality dosahují póry v be-

tonu. Proto bylo použito měřící zkušeb-

ní zařízení AVA [4]. Pomocí této meto-

dy lze do cca 30 min od odběru vzor-

ku stanovit obsah, velikosti a distribuci 

vzduchových pórů obsažených v čer-

stvém betonu, resp. lze zjistit všech-

ny sledované charakteristiky vzducho-

vých pórů. Ze získaných charakteristik 

pak lze nepřímo odvodit i  trvanlivost 

betonu, resp. odolnost betonu pro-

ti působení chemických rozmrazova-

Tab. 1 Přehled zkoušených receptur ❚ Tab. 1 Overview of the tested recipes

Označení receptury PL_REF PL_SF_Č PL_SF_Č2 PL_SF_ČM PL_SF_ČM1

CEM I 42,5 R [kg/m3] 430 430 430 400 400

DTK 0/4 [kg/m3] 787 792 818 813 813

HTK 4/8 [kg/m3] 229 231 238 237 237

HTK 8/16 [kg/m3] 505 508 524 523 523

Příměs typ I [kg/m3] 100 80 30 80 60

Příměs typ II [kg/m3] - - - 20 40

Voda [kg/m3] 180 180 180 185 185

Pigment [kg/m3] - 32 35 33 35

Přísady viz tab. 2, 3 a 4

Tab. 2 Přehled výsledků vybraných zkušebních záměsí a dávky použitých přísad ❚ Tab. 2 Overview of the results of selected trial 

mixes and dosage of used admixtures

Označení receptury PL_ REF PL_ SFČ PL_ SFČ PL_ SFČ PL_ SFČ PL_ SFČ PL_ SFČ PL_ SFČ

Sika 4035 [% z CEM] 1,2 1,6 1,6 1,65 1,4 1,5

Sika 1035 [% z CEM] 1,6 1,8

Sika LPSA [% z CEM] 0,4 0,4 0,6 1,1 0,6 0,8

Sika AER [% z CEM] 0,2 0,4

Sednutí-rozlitím [mm] 680 680 660 700 630 660 630 720

Obsah vzduchu [%] 5,1 3 3,5 4,1 3,2 3,8 3,7 4

AVA obsah vzduchu [%] 1,9

A350 v betonu [%] 1,2

SPF součinitel prostorového rozložení 

vzduchových pórů [mm] 0,39

Objemová hmotnost čerstvého betonu 

[kg/m3]
2 240 2 270 2 270 2 300 2 310 2 310 2 320 2 310

fck,cube 28 dní [MPa] 54,3

CHRL C/75 cyklů [g/m2] 365 2170

Tab. 3 Přehled vybraných výsledků experimentálních zkušebních záměsí a dávky použitých přísad ❚ Tab. 3 Overview of selected 

results of experimental trial mixes and dosage of used admixtures

Označení receptury PL_SFČ PL_SFČ PL_SFČ

Sika 4035 [% z CEM] 1,7

Sika 1035 [% z CEM] 1,8 1,7

Sika LPSA [% z CEM] 0,6 0,8

SikaLPSANeu [% z CEM] 0,8

Sednutí-rozlitím [mm] 450 700 480 450 640 660 690 680

Obsah vzduchu [%] 5,7 3,1 11 5,5 4,2 9,2 4,5

AVA obsah vzduchu [%] 2 2,9 3 6,3 2,7

A350 v betonu [%] 1,5 2,5 2,3 3,9 1,3

SPF součinitel prostorového rozložení 

vzduchových pórů [mm] 0,34 0,25 0,29 0,17 0,32

Objemová hmotnost čerstvého betonu 

[kg/m3]
2 250 2 300 2 160 2 280 2 300 2 250 2 330

fck,cube 28 dní [MPa] 51,4

CHRL A/75 cyklů [g/m2] 856 1 050
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cích látek. Měřící zařízení se vzorkem 

připraveným ke zkoušce je zobrazeno 

na  obr. 4. Přehled výsledků zkoušek 

vybraných zkušebních záměsí s  uve-

denými druhy a  množstvím použitých 

přísad jsou v tab. 2 a 3.

Po  sérii neúspěšných pokusů, kdy 

se probarvený beton nepodařilo do-

statečně provzdušnit, bylo přikročeno 

k  experimentálnímu způsobu přípra-

vy betonu. Zkušební záměsi byly po-

stupně vyrobeny v  běžně používané 

konzistenci (stupeň rozlití F3), s  i  bez 

pigmentu s  následným provedením 

zkoušek. Konzistence F3 bylo dosa-

ženo snížením dávky vody o  20  l/m3 

se zachováním množství ztekucující 

a  provzdušňovací přísady. Po  prove-

dení zkoušek byla konzistence upra-

vena přidáním vody na požadovaných 

SF2 a  zkoušky byly zopakovány. By-

lo dosaženo jistého pokroku v  míře 

provzdušnění betonu. Výsledky zkou-

šek odolnosti povrchu betonu pro-

ti působení CHRL sice vyhověly po-

žadavku zadání, avšak ztráta účin-

ných vzduchových pórů v čase 45 min 

po  zamíchání ukazovala na  nestabili-

tu provzdušnění a tím i na zhoršení tr-

vanlivosti betonu. Výsledky vybraných 

zkoušek jsou sestaveny v tab. 3.

Zkušební záměsi o objemu 1 m3 by-

ly provedeny i  v  provozních podmín-

kách betonárny. Hlavními důvody bylo 

ověřit si dosavadní poznatky i na beto-

nárně a přiblížit se k očekávaným tep-

lotním podmínkám při ukládání beto-

nu do  bednění (vlastní betonáže fa-

sádních panelů probíhaly v  měsících 

říjnu až březnu). Tyto zkušební zá-

měsi byly realizovány při teplotách be-

tonu 11 °C a  teplotě prostředí 3,5 °C. 

Na  betonárně byla odzkoušena dal-

ší provzdušňovací přísada Sika Fro-

-V5 i  nové složení betonu označené 

PL_SF_Č2. Všechny dosažené výsled-

ky zkoušek korespondovaly s výsledky 

získanými v laboratoři. Součinitele pro-

storového rozložení vzduchových pórů 

v probarveném betonu ≤ 0,2 mm by-

lo dosaženo jen do konzistence rozlití 

f ≤ 560 mm. 

Od  začátku výroby zkušebních zá-

měsí byly z vybraných směsí odebírá-

ny vzorky pro porovnání barevnosti se 

vzorkem dodaným architektem. Po-

rovnání bylo prováděno nejprve vizuál-

ně na zatvrdlých vzorcích ve stáří pě-

ti dnů, později bylo přikročeno k  mě-

ření přenosným analyzátorem barev 

Lutron RGB-1002 podle postupu [5], 

a to i na zkušebních plochách betono-

vaných na stavbě (obr. 5 a 6a, 6b).

Návrh probarveného samozhutnitel-

ného provzdušněného betonu se v po-

čátku nejevil nikterak složitý. Přesto-

že probarvený beton v čerstvém stavu 

působil velmi kompaktně a  bez zjev-

ných známek segregace (rozmísení) či 

odlučování vody (tzv. krvácení), v žád-

né ze zkušebních záměsí se nepoda-

řilo beton v  požadované konzistenci 

účinně a trvale provzdušnit. 

Ve všech fázích míchání došlo po při-

dání pigmentu k  významné redukci 

obsahu vzduchových pórů. Jednotlivé 

technologické kroky při vývoji betonu 

jsou popsány výše. 

V  našem případě byla pro kvalitní 

a trvanlivý beton i nadále hlavním krité-

riem jeho odolnost. Přestože se v Čes-

ké republice standardně pro dosaže-

ní požadované odolnosti používá pro-

vzdušněný beton, přikročili jsme v ná-

vrhu složení betonu ke kombinaci dvou 

0,600

Vzorek od architekta

Naměřené hodnoty barevného prostoru HSL

Zkušební vzorek 
v laboratoři

Měření na zkušební stěně 
– barvený vzorek

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000
H (odstín) S (sytost) L (světlost)

5

6a 6b

Obr. 4 Zařízení pro stanovení charakteristik 

vzduchových pórů s připraveným vzorkem 

probarveného betonu ❚ Fig. 4 Equipment 

for determination of the air pores with a ready 

specimen of coloured concrete

Obr. 5 Přenosný analyzátor barev Lutron 

RGB-1002 ❚ Fig. 5 Portable analyser of 

colours Lutron RGB-1002

Obr. 6 a) Grafické znázornění měření 

barevnosti, b) porovnání barevného odstínu 

vzorku od architekta s vybetonovanou 

zkušební stěnou ❚ Fig. 6 a) Graph of 

colour measuring, b) comparison of the colour 

shade from the architect with the concreted 

sample wall

4
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typů příměsí. A  to zejména s  ohle-

dem na:

• poznatky z dosud provedených zkou-

šek,

• požadovanou konzistenci SF2, 

• relativně vysokou dávku pigmentu. 

Vzhledem ke skladování a plánované-

ho dávkování příměsi ze sila byla zvo-

lena kompaktovaná mikrosilika SikaFu-

me® Compasil CZ. Vysoký měrný po-

vrch zrn mikrosiliky má sice vliv na zvý-

šenou potřebu vody, ale v  čerstvém 

betonu zlepšuje reologii, zamezuje od-

mísení a  ve  ztvrdlém stavu spolehlivě 

zaručuje požadovanou kvalitu betonu 

a odolnost proti vnějším vlivům prostře-

dí. Změna množství příměsi II. typu, kte-

rá výsledný odstín zesvětlovala, a  za-

barvení mikrosiliky vyvolalo i změnu od-

stínu a  množství použitého pigmentu. 

Aby byl zachován již schválený odstín 

probarveného betonu, byl pro obě nově 

navržené záměsi upraven poměr jed-

notlivých základních odstínů pigmentů 

podle množství příměsí I. a II. typu. 

Velikost jednotlivých mikročástic pig-

mentu je průměrně 10x menší než veli-

kost částic cementu, částice jsou tedy 

podobné velikosti jako příměs II.  typu 

zajišťující zpracovatelnost samozhutni-

telného betonu. Až o tři řády menší zr-

na mikrosiliky se rovněž podílí na zlep-

šení zpracovatelnosti, ale především 

ovlivňují trvanlivost betonu. Při použi-

tí vyšších dávek velmi jemných částic 

pigmentů a  příměsí bylo nutné beton 

kvalitně plastifikovat.

Konzistenci betonu a hlavně vyhovu-

jící dobu zpracovatelnosti zajistila pří-

sada Sika® ViscoCrete® – 4035. Ex-

perimentálně byla ověřena doba zpra-

covatelnosti v  konzistenci SF2 (kolem 

150  min při teplotě prostředí 15  °C), 

beton byl stále ve  stejném stavu jako 

po  namíchání. Nedocházelo k  houst-

nutí ani segregaci či jiným nežádoucím 

vlivům, které by mohly ovlivnit technic-

ky náročné ukládání betonové směsi 

do bednění.

Zkušební záměsi probíhaly v  labora-

torních podmínkách a  konečné slože-

ní bylo odzkoušeno i v provozních pod-

mínkách betonárny při betonáži zku-

šební plochy fasádního panelu reálných 

rozměrů s  vloženou vyztuží. Provede-

né zkoušky konzistence na  betonárně 

a  stavbě opakovaně prokázaly v  reál-

ném čase (60 min od výroby) přibývá-

ní hodnot sednutí-rozlitím. Výsledky vy-

braných zkoušek z laboratoře, betonár-

ny a stavby jsou uvedeny v tab. 4.

Vybetonovaná zkušební plocha slou-

žila k  posouzení požadovaného od-

stínu, pohledovosti resp. pórovitosti, 

struktury a  stejnobarevnosti povrchu 

a zároveň i jako plocha pro odzkouše-

ní různých druhů hydrofobizačních ná-

těrů (obr. 7). Velmi podnětné byly rov-

něž zkušenosti se sestavením bedně-

ní, zajištěním jeho tuhosti a  těsnosti, 

způsobem ukládání betonu do bedně-

ní a odzkoušením vhodného druhu od-

bedňovacího prostředku.

Od zadání specifikace betonu do  la-

boratoře po betonáž zmíněné zkušeb-

ní plochy uplynulo šest měsíců. Všech-

ny zkoušky byly provedeny v  soula-

du se  zkušebními postupy uvedený-

mi v příslušných zkušebních normách.

Posledním krokem před podzimní 

betonáží fasádních panelů bylo zpra-

cování technologických pokynů při 

ukládání betonu do bednění a násled-

né ošetřování konstrukce včetně po-

učení pracovníků, kteří beton do kon-

strukce ukládali.

Zhodnocení vývoje a výsledků 

zkoušek probarveného betonu

Záměsí probarveného betonu vyrobe-

ných pro Nové divadlo v Plzni bylo přes 

600. Do  betonárny bylo dodáno přes 

20  t tekutého pigmentu, který byl po-

mocí přesného dávkovacího zaříze-

ní postupně přečerpáván přímo do mí-

Tab. 4 Přehled vybraných výsledků zkoušek záměsí s mikrosilikou a dávky použité přísady ❚ 

Tab. 4 Overview of selected results of tests of trial mixes with silica fume and dosage of used 

admixture

Označení receptury PL_SF_Č_M PL_SF_Č_M1 PL_SF_Č_M1

Místo zkoušky laboratoř laboratoř betonárna stavba

Sika 4035 [% z CEM] 1,5 1,6 1,8

Sednutí-rozlitím [mm] 680 660 680

Sednutí po 60 min [mm] 670 680 720

L-Box 0,84 0,85

Objemová hmotnost čerstvého betonu [kg/m3] 2 340 2 320 2 340

fck,cube 2 dny [MPa] 24,5 26,6 30,1

fck,cube 28 dní [MPa] 58,6 60,3 70,2

Hloubka průsaku [mm] 18 14 11

CHRL A/125 cyklů [g/m2] 525 185

CHRL C/75 cyklů [g/m2] 86 

Tab. 5 Statistika kontrolních výsledků zkoušek ❚ Tab. 5 Statistics of the checking tests

Konzistence sednutí-

rozlitím

Pevnost v tlaku 

po 28 dnech

CHRL 75 cyklů 

metoda „C“

SF [mm] fck,cube [MPa] odpad [g/m2]

počet 90 90 5

střední hodnota 660 59,2 56

směrodatná odchylka 13,1 4,1 6,2

Obr. 7 Zkušební plocha vybetonovaná 

pro posouzení pohledovosti a následné 

odzkoušení hydrofobizačních nátěrů 

❚ Fig. 7 Sample surface concreted to 

assess the exterior and the following testing of 

hydrophobic coatings

Obr. 8 Vázání výztuže šikmé desky hlediště 

❚ Fig. 8 Connecting the reinforcement of 

the inclined slab of the auditorium

Obr. 9 Spodní líc šikmé desky hlediště, 

na pozadí provozní budova ❚ 

Fig. 9 Bottom face of the inclined slab of 

the auditorium, operational building in the 

background

Obr. 10 Průhled hledištěm hlavní scény do 

prostoru jeviště ❚ Fig. 10 View through the 

auditorium of the main stage

7



2 1

S T A V E B N Í  K O N S T R U K C E  ❚  S T R U C T U R E S

5 / 2 0 1 4  ❚ 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  •  B E T O N

chačky a  dokonale rozmísen v  beto-

nu podle předem stanoveného postu-

pu míchání. Vybetonované stěny fasá-

dy divadla byly složeny z desítek dílčích 

desek. Lze si snadno představit množ-

ství vlivů od  výroby betonu, uložení 

do  bednění, odformování a  ošetřová-

ní jednotlivých desek, které mohou mít 

za následek rozdílný odstín těchto vel-

kých celků. Díky spolupráci všech zú-

častněných stran byly tyto vlivy téměř 

absolutně eliminovány a výsledná fasá-

da divadla splnila představy architekta. 

Dosažené výsledky kontrolních zkou-

šek (tab.  5) dodávaného probarvené-

ho betonu prokazují velmi kvalitní pa-

rametry fasádních panelů plzeňského 

Nového divadla a  zaručují dlouhodo-

bou odolnost konstrukce proti půso-

bení vnějších vlivů.

Po provedení mnoha zkušebních zá-

měsí a  zkouškách bylo konečné slo-

žení probarveného betonu zcela vyho-

vující a svými parametry splnilo poža-

davky zadání stavby, a to jak technic-

kými (měřitelnými) parametry v čerstvé 

i ztvrdlém stavu, tak i estetickými para-

metry posuzovanými v měřítku hotové-

ho díla. Barevný beton na fasádu diva-

dla byl navržen z velmi kvalitních vstup-

ních surovin, přičemž důraz byl kladen 

především na  požadovanou dlouhou 

životnost konstrukce, která je vysta-

vena vlivům okolního prostředí, deš-

ti, mrazu, smogu a slunečnímu záření. 

Výsledek spolupráce všech zúčastně-

ných stran bude mít možnost posoudit 

generace na  přelomu dalšího století.

Dá se předpokládat, že v  brzké bu-

doucnosti se pohledové probarvené 

betony budou v  různých konstrukcích 

používat častěji, a  to jak v  interiérech, 

tak exteriérech. Příslibem je zvyšují-

cí se zájem investorů a celá řada růz-

ných barevných odstínů pigmentů po-

užívaných již dnes do betonu. Při stan-

dardních nárocích na  konzistenci be-

tonu se bude zajisté používat klasický 

provzdušněný beton. Pro zajištění po-

žadované trvanlivosti u  betonů s  vyš-

ší konzistencí a relativně vysokou dáv-

kou pigmentů je nutné věnovat ná-

vrhu složení a  zkouškám zvýšenou 

pozornost.

8 9
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NÁVRH BEDNĚNÍ

Při navrhování bednění pláště budovy, 

tvořeného z desek litého sytě červeného 

pohledového betonu, bylo potřeba do-

držet požadavky architekta. Bylo nutné, 

aby všechny dilatační a pracovní spáry 

navazovaly na otvory v konstrukci, fasá-

dní prvky a předem osazené spojovací 

mostky mezi provozní a vlastní budovou 

divadla. Vzhledem k neobvyklému tvaru 

fasády a požadavkům na kvalitu pohle-

dového betonu bylo nejlepším řešením 

pro realizaci použití flexibilního nosníko-

vého systému Vario.

Původní architektonický návrh fasá-

dy byl upraven tak, aby řešení pro pou-

žité bednění bylo co nejefektivnější a fi-

nančně nejméně náročné. Cílem bylo 

minimalizovat množství jednotlivých ty-

pů panelů, což umožní výrazně zkrátit 

dobu nutnou pro jejich montáž. 

Celá fasáda byla rozdělena na  238 

jednotlivých taktů. Základní dilatač-

ní úsek tvořila deska z  pohledového 

červeného betonu o  tloušťce 150  mm 

a  rozměry 5 × 2,5 až 10 × 2,5  m.

Pro návrh bednění byl použit jako zá-

kladní prvek bednění panel Vario o roz-

měrech 2,5 × 2,5 m a dále 57 atypic-

kých panelů Vario. Panely byly spoje-

ny spojkou VKS pro pohledové beto-

ny. Pro dosažení požadavku na  kvali-

tu výsledného pohledového barevného 

betonu byla použita jako plášť bedně-

ní překližka PER-Birch 220g. Všechny 

překližky byly předem přesně nařeza-

né a označené. 

Pro celou fasádu byly zpracovány rea-

lizační výkresy nasazení jednotlivých 

panelů včetně montážních výkresů pro 

výrobu panelů přímo na staveništi.

Pro realizaci fasády B5, která se na-

chází ve  výšce 14  m nad úrovní teré-

nu, byly jako pracovní a  ochranné le-

šení použity zavěšené SRU konzoly. 

Na konzolách bylo postupně vystavěno 

lešení pro kotvení a  zateplení, násled-

ně opět postaveno pro armování a be-

tonovaní pro pět výškových záběrů až 

do výšky 12 m (obr. 10).

Bednění vstupní stěny

Vzhledem k  požadavku betonáže celé 

vstupní stěny v jednom záběru a použití 

samozhutnitelného betonu nebylo mož-

né použít standardní ocelové rámové 

bednění. Použití samozhutnitelné smě-

si bylo nevyhnutelné, protože rozmístě-

ní otvorů ve stěně a výztuž nedovolovala 

použití hutnících ponorných prostředků 

a příložné vibrátory by kladly ještě vět-

ší nároky na únosnost bednícího systé-

mu. Po dohodě s dodavatelem betonu 

byl stanoven maximální tlak čerstvé be-

tonové směsi 120 kN/m2. Pro tento tlak 

bylo navrženo nosníkové oboustranné 

bednění Vario s  použitím spínacích tá-

hel DW20, bednění pro otvory ve stěně 

(„bubliny“) bylo samostatnou dodávkou 

další firmy (obr. 11).

Původní představu o  umístění spíná-

ní panelů pouze do otvorů ve stěně na-

štěstí nakonec architekt opustil, čímž 

výrazně odlehčil konstrukci panelů. Stě-

nové bednění bylo nutné zajistit proti 

účinkům větru a samozřejmě bylo nut-

né odvést vlastní tíhu betonové stěny 

a bednění. Pro tento účel se ze systému 

Variokit sestavily stabilizační rámy. Rá-

my byly zakotvené do  základové des-

ky, aby nedošlo k  jejich odtlačení. Be-

tonáž stěny probíhala pomocí plnících 

ventilů umístěných na vnitřní straně stě-

ny. Tato stěna je sice také v pohledové 

kvalitě betonu, avšak s  menšími náro-

ky než strana vnější. Pro ideální distri-

buci směsi v bednění a její kontrolu by-

lo použito 29 plnících ventilů. Samotná 

betonáž probíhala nepřetržitě 43 h. Stě-

na musela zůstat podepřená až do její-

ho propojení s hotovou částí budovy, tj. 

zhotovením stropu. Tento strop byl rea-

lizován vyvěšením z ocelových vazníků, 

které byly uloženy na hotové konstruk-

ci na vnitřní straně a na podpěrné kon-

strukci PERI UP Rosett na vnější straně.

11 12b
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TECHNOLOGIE BETONÁŽE

Postup omezující napěnění 

betonu

Červený beton byl ukládán do stěnové 

konstrukce fasády pomocí bádií, trych-

týřovitých nádob o objemu 0,7 m3 za-

věšených na  rameni jeřábu (obr. 14a). 

Na  dolní část bádie navazoval trychtý-

řovitý „rukáv“ sahající až na dno bedně-

ní, což zabránilo lití betonu z výšky, které 

způsobuje napěnění a vznik pórů v kon-

strukci (obr. 14b). Touto technologií, jež 

byla jedním z výsledků úzké spolupráce 

všech zúčastněných subjektů, bylo do-

saženo nízkého počtu a  malé velikosti 

pórů, což vedlo k výsledné požadované 

pohledové ploše betonů. 

Denně bylo na stavbu dodáno od 2,5 

do 8 m3 betonu, objem minimální zá-

měsi činil 1 m3. Míchací čas činil 90 až 

120  s. S  ohledem na  krátkou vzdále-

nost stavby od betonárny nebylo nutné 

prodlužovat dobu tuhnutí betonu, čini-

la přibližně 60 min. Vzhledem k nízkým 

teplotám při betonážích (-6 až 13,7 °C) 

bylo nutné chránit uložený beton za-

plachtováním z vnější strany. 

Celkem betonárna v  Plzni vyrobila 

a dodala pro Nové divadlo 16 600 m3 

transportbetonu. Z toho 16 000 m3 be-

tonů bylo určeno na realizaci monolitic-

kých konstrukcí a podlah a 600 m3 byl 

barevný pohledový beton Colorcrete.

Betonáž vstupní stěny

Do nosníkového bednění Vario bylo po-

stupně 29 plnicími otvory nalito celkem 

100 m3 betonu EasyCrete SV. Jednot-

livé oválné bubliny byly v  bednění vy-

vázány ze sololitu, hustá výztuž o váze 

30 t procházela mezi nimi. Příprava pro 

betonáž trvala přibližně 50 dní, samot-

né plnění pak zabralo 43 h a probíha-

lo nepřetržitě. 

Obr. 11 Fasáda B5, bednění Vario použité 

na SRU konzolách ❚ Fig. 11 B5 facade, 

Vario formwork used on the SRU consoles

Obr. 12 a) Vnitřní strana vstupní stěny 

po odbednění, b) bednění Vario na vnější 

straně stěny se stabilizací Variokit ❚ 

Fig. 12 a) Inner side of the entrance wall after 

removal of the formwork, b) Vario formwork on 

the outer side with the Variokit

Obr. 13 Zkouška konzistence čerstvého 

betonu rozlitím kužele na betonárně ❚ 

Fig. 13 Slump-flow test at the concrete plant

Obr. 14 Barevný beton Colorcrete, a) lití 

betonu z výrobny do bádie na stavbě, 

b) betonáž z bádie, na kterou navazoval 

trychtýřovitý „rukáv“ sahající až na dno 

bednění, což zabránilo lití betonu z výšky, 

způsobujícího napěnění a vznik pórů 

v konstrukci ❚ Fig. 14 Colorcrete coloured 

concrete, a) casting the concrete from 

production to the concrete bucket to which 

a “sleeve” was attached coming as far as the 

bottom of the formwork; this prevented the 

concrete to poured from height which causes 

foaming and creates pores in the structure

Obr. 15 Detaily povrchů, a) vstupní průčelí 

s oválnými otvory, b) červený beton na fasádě 

a c) v řezu ❚ Fig. 15 Details of surfaces, 

a) entry façade with oval openings, b) red 

concrete on the façade, c) cross section
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ZÁVĚR

Provoz divadla byl zahájen 2. září 2014 

slavnostním uvedením Prodané nevěsty.

Je nutné zdůraznit, že naplnění vi-

ze architekta a dosažení vysoké kvality 

všech pohledových betonových ploch, 

včetně barevných, na stavbě plzeňské-

ho Nového divadla bylo dosaženo dí-

ky úzké spolupráci všech stran zúčast-

něných při realizaci projektu – tedy za-

davatele, architekta, dodavatele trans-

portbetonu a realizační firmy. „Je naším 

přesvědčením, že jsme se úkolu, kte-

rý nám byl svěřen, zhostili se ctí,“ říká 

akad. arch. Vladimír Kružík za realizační 

tým a pokračuje, „realizace projektu no-

vostavby divadla v Plzni je mojí velkou 

zkušeností s technologií litého betonu. 

Naučil jsem se respektovat jeho vlast-

nosti jako stavebního materiálu, který 

stavbu nejen nese a podpírá, ale také 

jako materiálu, který definuje její vnitř-

ní a vnější finální vzhled. Díky dekora-

tivní perforované fasádě z litého betonu 

dostalo divadlo svoji „tvář“ do náměs-

tí. Přiznám se, že mě po dokončení této 

specifické části stavby naplnil chvilkový 

pocit uspokojení. Ani dnes si nedovedu 

představit jinou materiálovou alternativu 

k šikmé nakloněné monolitické betono-

vé desce, kterou vizuálně odlehčují ovál-

ná oka provedená v celé její tloušťce.

Po dokončení divadla už nikdo ne-

vzpomíná, jak těžce se prosazoval a ro-

dil záměr použít na venkovním plášti bu-

dovy červený pigment dávající stavbě 
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pro beton nezvyklý cihlový odstín. Vy-

bavuji si chvíle, kdy jsem stál před fa-

sádou nového divadla v Postupimi, kde 

červeného odstínu betonových ploch 

bylo dosaženo jeho dodatečným nátě-

rem. Jsem přesvědčený, že první rea-

lizace ve hmotě probarveného betonu 

bude inspirovat vznik dalších staveb vy-

užívající této technologie.

Tyto dva pro vzhled budovy divadla 

zásadní momenty – cihlově červený od-

stín fasád z pohledového betonu a mo-

nolitická skulptura čelní vstupní perforo-

vané fasády – jsou pro mě výzvou k dal-

ší práci s pohledovým betonem, v ob-

jevování a využívání jeho dalších nových 

vlastností a charakteristik.“
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Obr. 16 Hlavní schodiště ve vstupním foyeru 
❚ Fig. 16 Main stairway in the entrance foyer

Obr. 17 Plastika z pohledového betonu ❚ 
Fig. 17 Sculpture of exposed concrete

Obr. 18 Hlavní vstup do divadla skrze 
perforovanou fasádu ❚ Fig. 18 Main 
entrance through the perforated facade

Obr. 19 Pohled na spojovací můstek mezi 
provozní budovou a budovou divadla ❚ 
Fig. 19 View to the connecting bridge between 
the operating building and the theatre building

Obr. 20 Prostor foyeru hlavního divadelního 
sálu ve třetím podlaží ❚ Fig. 20 Foyer of the 
main theatre hall on the third floor

Obr. 21 Prostor před šatnou diváků v přízemí 
hlavního foyeru ❚ Fig. 21 Space in front of 
the cloakroom on the ground floor of the main 
foyer

Obr. 22 Hlavní hlediště ❚ 
Fig. 22 The main auditorium
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