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Beton byl, je a i nějaký čas urči-

tě ještě bude kompozitní hete-

rogenní materiál, složený z  po-

jiva, plniva a  vody. V  této čisté 

podobě se vyskytoval od samé-

ho počátku svého stvoření, ať 

už za  něj považujeme stavební 

invenci starých Féničanů, Řeků 

a Římanů v období před naším 

letopočtem, či si jeho zrození 

spojujeme se vznikem cementů 

portlandského typu v 19. století 

našeho věku.

Průmyslová revoluce a  rozvoj hospodářství na  přelomu 

19. a 20. století zvýšily požadavky na stavebnictví, a to jak 

kvantitativní, tak i kvalitativní. Beton, jako velmi vhodný pev-

ný, tvárný a  odolný materiál, neunikl pozornosti techniků 

ve snaze rozšířit způsoby jeho použití. Ruku v ruce s touto 

snahou se rozvíjela teorie betonu jak ve vztahu k navrhová-

ní betonových konstrukcí, tak i směrem k modifikacím jeho 

složení. Technici, inženýři a experimentátoři poskytovali stá-

le více variant a možností, jak beton použít. 

První, možná intuitivní a bizarní, pokusy s použitím přímě-

sí do receptur betonu byly podnikány již na konci 19. stole-

tí. Cestu k použití latentně hydraulických příměsí do betonu 

paradoxně ukázala výroba vysokopecních cementů s mle-

tou struskou jako podstatnou součástí. Rovněž vývoj pou-

žití přísad byl iniciován rostoucími požadavky na použití be-

tonu řekněme tekutějšího, lépe a  déle zpracovatelnějšího, 

možnost zpracovávat beton v  extrémnějších podmínkách 

zimy a léta, stejně tak jako betonu přepravovaného na del-

ší vzdálenosti. 

Legendární, první použitou přísadou na území Koruny čes-

ké byla zřejmě vejce přidávaná údajně do malty při stavbě 

Karlova mostu. Tímto krásným mýtem, sdíleným generace-

mi Čechů, otřásl až výzkum při rekonstrukci mostu. Odbor-

níci z VŠCHT v roce 2008, bohužel, žádné stopy po orga-

nických látkách v  odebraných vzorcích původní malty ne-

nalezli. Z německého prostředí pochází zase použití mýdla, 

respektive mýdlového roztoku do betonu, který se používal 

a dodnes bývá používán jako přísada pro odpuzování vody.

V současné době je k dispozici řada ověřených a odzkou-

šených inertních či latentně hydraulických příměsí do  be-

tonu počínaje tradiční jemně mletou vysokopecní struskou 

a popílkem až po moderní a vysoce účinnou mikro- či do-

konce nanosiliku. Rovněž sortiment přísad je velký a pest-

rý. Kromě základních ztekucujících přísad, sloužících beto-

nu řadu desetiletí, jsou k dispozici moderní superplastifiká-

tory, dále přísady zrychlující či zpomalující procesy tvrdnu-

tí betonu, různá provzdušňovadla, napěňovadla a pro archi-

tektonické účely i barviva. 

Rozšiřování možností, jak použít známých přísad a přímě-

sí k získání nových vlastností betonu, je hitem současné vý-

zkumné a vývojové fronty na poli technologie betonu. Tren-

dem je dosahování vysokých a ultravysokých pevností be-

tonu v tlaku. Dále použití maximálních množství příměsí s cí-

lem dosáhnout co nejvyšších odolností betonu proti průsa-

ku tlakovou vodou, působení mrazu a chemické agresivity 

a rovněž optimalizovat náklady na výrobu betonu. V obrov-

ském množství nových informací, nápadů a zaručených ře-

šení se někdy jakoby zapomíná na jednu základní funkci be-

tonu, kterou je ochrana výztuže, vázaná na jeho alkalitu, re-

spektive její úbytek v čase.

Rovněž se někdy objevují „zaručená“ řešení, jejichž zaru-

čenost se dokazuje spíše reklamní kampaní než poctivou 

důkazní praxí. Vynořují se stoprocentní řešení pro vodotěs-

ný beton pomocí krystalizačních přísad, přičemž se jaksi za-

pomene, že vodotěsnost konstrukce nezaručí jen prostý be-

ton, ale je nutno přihlédnout k omezení šířky trhliny pomo-

cí výztuže s ohledem na zatížení konstrukce. Nebo se na in-

ternetu vynoří protimrznoucí přísada, s kterou může staveb-

ník betonovat bezpečně i při záporných teplotách, aniž by 

se stavebníkovi řeklo, že je třeba v takovémto případě uči-

nit i  řadu dalších opatření, aby „nezplakal nad výdělkem“. 

Dokonce se na  trhu objevila i  zázračná příměs, která od-

stíní bionegativní působení betonu na  člověka uvnitř stav-

by. Bydlím v betonových stavbách po většinu svého dosa-

vadního života a dosud jsem si jeho bionegativního půso-

bení nevšiml.

Přísady a příměsi patří a budou patřit k betonu neodmysli-

telně. Jejich účinek je při rozumném a ověřeném použití vždy 

přínosem. Získané výsledky experimentů s použitím přísad 

a příměsí v betonu však není dobré považovat za konečné 

a automaticky stoprocentně přenositelné do stavebního dí-

la. Při jejich kritické diskusi se nesmí zapomenout na cho-

vání betonu a  konstrukce v  čase. Beton je materiál, který 

na jedné straně získává v čase na pevnosti, na straně druhé 

podléhá působení prostředí. Beton se sám o sobě může tr-

vale smršťovat, anebo naopak i zvětšovat při absorpci vody. 

V  konstrukci společně s  ocelí je vystaven cyklickým změ-

nám rozměrů vlivem střídání teplot. 

Hledat nové druhy a  možnosti použití přísad a  příměsí 

do betonu je práce potřebná a záslužná. Při této průkopnic-

ké práci je třeba mít vždy na paměti, že přírodní zákony je 

možné využívat, ale není možné je obcházet nebo dokon-

ce ignorovat. 
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