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Na  místě bývalého tenisového dvorce byla 

postavena vila a objekt wellness centra s gará-

ží. Materiálově se na stavbě uplatnila působivá 

kombinace bílého betonu a  skla. V  článku je 

popsán návrh, výroba a  požadavky na  výrobu 

bílého pohledového betonu. ❚ On the place 

of the former tennis court a  villa together with 

a wellness centre and a garage was built. The 

structure used an impressive combination of 

white concrete and glass. The article describes 

the design, production and requirements for 

manufacturing white exposed concrete.

Novostavba rodinného domu se zasta-

věnou plochou 180 m2 i protější objekt 

wellness s  garáží a  vinným sklepem 

(160 m2) se nacházejí na místě původ-

ního tenisového dvorce, zakusujícího 

se do  okolního terénu. Široký, ale ni-

kterak hluboký obytný objekt situovaný 

na okraji parcely se opticky maximálně 

otevírá jedinou stranou, a to do zahra-

dy, které tak dodává intimitu. Z opač-

né, uliční, strany je zahrada uzavřena 

původní opěrnou zdí kurtu, již archi-

tekt využil jako základ budovy objek-

tu pro wellness a  garáž. Mezi oběma 

objekty tak, pod úrovní blízké poměr-

ně rušné silnice, vzniká prostor chrá-

něný před ruchem města, který nabízí 

klidné zázemí. 

DISPOZIČNÍ  ŘEŠENÍ

Hmotové uspořádání objektů reflektuje 

rozměry původního tenisového dvorce 

a  prostorové možnosti parcely. Obyt-

ný objekt s orientací na  jihozápad má 

jedno podlaží. Dispozičně tvoří dům 

tři vzájemně propojené části: střed-

ní společná část s  jedním prostorem 

s  kuchyní, jídelnou a  obývacím poko-

jem, část určená dětem a místnosti ro-

dičů na  opačné straně domu. Vstup 

do domu je ze zahrady krátkou chod-

bou do hlavní obývací části. Minimalis-

ticky pojatá střední obývací část vystu-

puje do  zahrady asi o  dva metry dá-

le než ložnice na  jejích bocích a  je tak 

podstatně slunnější. Na  obývací část 

úzce navazuje terasa a zahrada, které 

jsou odděleny jen posuvným proskle-

ním. Ložnice po  obou stranách jsou 

vzhledem k třímetrovému přesahu stře-

chy chráněny před přímým sluncem. 

Dostatek světla jim zajišťuje prosklení 

přední fasády domu. 

Vizuálně až strohý objekt wellness 

s  garáží je dvoupatrový. Spodní pat-

ro bylo částečně vyhloubeno až doda-

tečně. Jeho bok do ulice tvoří původ-

ní zeď tenisového kurtu, ke  které by-

la přibetonována konstrukce z  bílého 

pohledového betonu. Je zde umístěn 

vinný sklep, wc, šatna a do budoucna 

jsou zde plánována technologická zaří-

zení pro wellness. Horní patro zahrnu-

je samotné prostory wellness a garáž 

pro čtyři vozy. 

TECHNOLOGIE BÍLÝCH BETONŮ

Materiálově se na  stavbě uplatni-

la působivá kombinace bílého beto-

nu a  skla. Architekt navrhl jasně bí-

lý beton pro boční stěny v  zahradě 

a  hlavní přední stěnu objektu wellnes 

s  garáží, zatímco protější čelní stra-

na domu je plně prosklená. Bílý be-

ton ve  spojení se sklem zajišťuje do-

mu a  jeho okolí mimořádné světlo 

a  jas. „Když stojím na  zahradě, i  ve-

čer je tu díky bílému betonu mnohem 

větší světlo, protože stěny doslova zá-

ří,“ potvrzuje architekt a dodává: „Jeho 

další výhodou je fakt, že zůstává čis-

tě bílý, i když zmokne, a do budoucna 
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TECHNOLOGIE BAREVNÝCH BETONŮ NA VILE ARCHITEKTA 

❚ COLOUR CONCRETE TECHNOLOGIES ON THE VILLA 

OF AN ARCHITECT



5 91 / 2 0 1 5  ❚ 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

M A T E R I Á LY  A   T E C H N O L O G I E  ❚  M A T E R I A L S  A N D  T E C H N O L O G Y

mu nehrozí opadávání jako u běžných 

fasád.“ 

Při výrobě bílého betonu byl kla-

den důraz na  výběr kvalitních surovin 

a pigmentů s ohledem na pohledovost 

konstrukce a  stálobarevnost. Výsled-

kem je stálost barevného odstínu i při 

dlouhodobém vystavení povětrnost-

ním vlivům, UV záření i dalším negativ-

ně působícím faktorům. 

Složení betonu je výsledkem komu-

nikace mezi architektem, který je zá-

roveň investorem objektu, a výrobcem 

betonu. Na návrhu konkrétního slože-

ní a podílů jednotlivých surovin se po-

dílela nezávislá akreditovaná labora-

toř. S  ohledem na  trvanlivost betonu 

v  prostředí se zvýšenou vlhkostí, vo-

dou a mrazem a na statické požadav-

ky byly ve  zkušební laboratoři prove-

deny průkazní zkoušky lehce zpraco-

vatelného betonu Colorcrete C30/37 

XF3 (CZ, F.1) D16 Cl 0,2 F5. Jako pojivo 

byl zvolen dánský bílý cement CEM I 

52,5 R. Pro zvýšení výsledné bělos-

ti betonu byl do betonu použit bílý pig-

ment, titanová běloba. Vzhledem k po-

užitému kvalitnímu bílému pojivu zcela 

dostačoval pro dosažení požadované-

ho bílého odstínu obsah titanové bě-

loby ve  výši 5  % z  celkové hmotnos-

ti cementu. Pro posouzení estetických 

vlastností betonu architektem byly v la-

boratorních podmínkách zhotoveny 

vzorky betonu. 

S ohledem na betonované konstruk-

ce byl navržen lehce zpracovatelný be-

ton s konzistencí F5, vyjádřenou meto-

dou rozlití 560 až 620 mm s maximál-

ním zrnem kameniva 16  mm (obr.  3). 

Aby výsledné betonové konstrukce 

naplnily požadavky architekta, byla 

prováděcí firma informována o  pod-

mínkách, které je důležité dodržovat 

při provádění pohledových betono-

vých konstrukcí, především o  ukládá-

ní a zhutňování betonu a přípravě bed-

nění. 

Kamenivo

U bílého betonu je výsledná bělost vý-

znamně ovlivněna kvalitou (bělostí) po-

jiva, pigmentu a čistotou a bělostí ka-

meniva. Proto byla pro složení betonu 

pečlivě vybrána kameniva, která tyto 

vlastnosti plní v maximální míře. V oko-

lí Brna se sice nachází více zdrojů kva-

litního drobného kameniva, ale i  přes 

světlou barvu a  čistotu je problema-

tické, protože část zrn obsahuje oxidy 

železa, které se po  delší době proje-

vují rezavými skvrnami na povrchu be-

tonových konstrukcí. Pro výrobu by-

lo nakonec vybráno drobné kameni-

vo z pískovny na Strakonicku (vzdále-

nost od  Brna 230  km) a  prané hrubé 

kamenivo z  nedalekého provozu Ol-

bramovice.

Provzdušňovací 

a superplastifikační přísady

Z  důvodu požadavků ČSN EN 206-1 

na  zajištění mrazuvzdornosti betonu 

pro stupeň vlivu prostředí XF3 byl be-

ton provzdušněn. Nízký vodní součinitel 

a  trvanlivost betonu byly zajištěny jed-

nak kvalitním cementem a kamenivem 

a  jednak použitím ověřené kombinace 

přísad Sika ViscoCrete-1035/CZ a pro-

vzdušňovací přísady Sika Fro-V5-A 

používané k  výrobě vysoce odolného 

betonu vůči mrazu a  rozmrazovacím 

solím. Kvalita surovin se projevila vel-

mi nízkou dávkou vody na 1 m3 beto-

nu, což je jedno ze základních opatře-

ní proti vzniku trhlin v betonových kon-

strukcích.

AP

***
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Obr. 1 Vila architekta 

Petra Skrušného, 

na levé straně obytná 

část, vpravo objekt 

wellness a garáží ❚ 

Fig. 1 The architect 

Petr Skrušný villa, 

residential part on 

the left, wellness and 

garage on the right

Obr. 2 a) Situace, 

b) půdorys obytné 

části, c) půdorys 

objektu wellness 

a garáží ❚ 

Fig. 2 a) Situation, 

b) layout of the 

residential part, 

c) layout of the 

wellness and garage

Obr. 3 Zkouška 

konzistence čerstvého 

betonu Colorete 

rozlitím kužele 

na betonárně: rozlití 

550 mm ❚ 

Fig. 3 Slump-flow 

test at the concrete 

plant
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Výroba betonu

Beton byl vyráběn na  nedaleké beto-

nárně, která disponuje volným cemen-

tovým silem a liniovým zásobníkem ka-

meniva, kde není složité čistit jednot-

livé zásobníky kameniva při přechodu 

na  speciální kameniva. Současně má 

tato betonárna odpovídající skladové 

boxy na  kamenivo, kde je zamezeno 

jeho znečištění nežádoucími materiály. 

Vzdálenost mezi betonárnou a stavbou 

byla pouhých 5 km. 

Velmi důležitá byla kontrola čistoty 

všech uzlů výroby betonu, aby bílý be-

ton nebyl v  procesu výroby a  dopra-

vy znečištěn a  byl zajištěn stejný od-

stín bílé barvy v celém objemu dodá-

vaného betonu. Dále bylo velmi dů-

ležité zajistit plynulost výroby, dopra-

vy a  ukládání betonu bez následných 

zásahů do složení betonu. Pro výrobu 

betonu byla samozřejmě použita pou-

ze pitná voda.

Před betonáží nebyla na  odpověd-

nost investora provedena žádná re-

ferenční konstrukce, což zname-

ná, že první betonáž byla „na  ostro“. 

Při plánování betonáže je nutné my-

slet na  přesné stanovení potřebné-

ho množství betonu, zvláště pak u ba-

revných betonů, kde je klíčová souhra 

všech zúčastněných stran na  stavbě. 

Pórovitost povrchu a drobné nedostat-

ky na povrchu konstrukcí se objevova-

ly v akceptovatelné míře.

Doprava, čerpání, ošetřování 

betonu

Při realizaci betonových konstrukcí bylo 

použito jednostranné systémové bed-

nění s  novou bednicí překližkou. Be-

ton byl na  stavbu dopravován běžný-

mi autodomíchávači a čerpán autočer-

padlem. Teploty betonu se pohybova-

ly okolo 15  °C a  teploty prostředí by-

ly do  10  °C. Beton byl do  konstrukcí 

ukládán ve vrstvách cca 50 mm a hut-

něn ponornými vibrátory, s  důrazem 

na  propojení jednotlivých ukládaných 

vrstev. V bednění byl beton ponechán 

po dobu cca 5 dnů od betonáže, což 

představovalo s  ohledem na  zameze-

ní odpařování vody z betonu a absen-

ci teplotních změn nejlepší možný způ-

sob ošetření. Nebylo proto nutné pou-

žít další způsoby jeho ošetřování. 

Pro dosažení kvalitních ploch beto-

nových konstrukcí byl použit rozpou-

štědlový odbedňovací olej se samoni-

velačními vlastnostmi určený pro vel-

mi hladké povrchy betonů bez pó-

Tab. 1 Specifikace a vlastnosti bílého betonu 

Colorcrete ❚ Tab. 1 Specifications and 

features of the white Colorcrete concrete

Specifikace
C30/37 XF3 (CZ, F.1) 

D16 Cl 0,2 F5 – bílý

Použitý objem 48 m3

V
la

st
no

st
i 

p
o 

vy
tv

rd
nu

tí

pevnost v tlaku 68 MPa

objemová hmotnost 2 350 kg/m3

hloubka průsaku 

tlakovou vodou 
11 mm

odolnost vůči působení 

vody a CHRL po 100 

cyklech 

530 g/m2

Obr. 4 a) Pohled na obytnou část s přímým 

vstupem do zahrady, b) pohled na wellness 

s garáží, c) ložnice po obou stranách jsou 

vzhledem k třímetrovému přesahu střechy 

chráněny před přímým sluncem ❚ 

Fig. 4 a) View to the residential part with 

a direct entry into the garden, b) wellness and 

garage, c) the bedrooms on both sides are 

protected from direct sun thanks to a three-

meter roof surpass

Obr. 5 Průhled z předsazené obytné části – 

kuchyně s přímým vstupem do zahrady 

❚ Fig. 5 View from the residential part into 

the kitchen with direct entry into the garden
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ZAJÍMAVÝ ODKAZ

V 6. čísle časopisu v roce 2014 byl publikován článek „Ná-

vrh a konstrukce základové jámy pro jižní kotevní blok 

mostu Runyang přes řeku Yangtze realizované pomo-

cí metody zmrazování základové půdy s použitím pilo-

tových stěn“ autorů Ji Lin, Feng Zhaoxiang, Ruan Jing. 

Na níže uvedeném odkazu lze shlédnout dokumentár-

ní pořad společnosti National Geografic o výstavbě ně-

kterých velkých čínských mostů. V pořadu je i názor-

ně graficky na schématech vysvětlen a aktuálními videi 

z  výstavby zdokumentován postup výstavby opěrné 

konstrukce základové jámy pro jižní kotevní blok mostu 

popsaný v uvedeném článku (část zaměřená na uve-

denou technologii se nachází okolo cca 30´). 

National Geographic Megastructures China‘s Mega Bridges
https://www.youtube.com/watch?v=_11qCRNgTtM
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rů, s  kterým má výrobce dlouhodobě 

dobré zkušenosti a  který je doporu-

čován právě při realizaci pohledových 

konstrukcí. Přípravek je vhodný i  pro 

svislé plochy.

ZÁVĚR

Stavba domu i samotné betonáže spe-

ciálních betonů proběhly hladce, bez 

větších problémů. Je však třeba říci, že 

předpokladem realizace kvalitní beto-

nové konstrukce je fungující spoluprá-

ce všech zúčastněných stran na  rea-

lizaci projektu – tedy zadavatele, ar-

chitekta, projektanta, výrobce betonu 

a realizační firmy.

Fotografie: 1, 5, 6 – Libor Teplý
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