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V  příspěvku je shrnut vývoj výstavby výškových 

budov v souvislosti s vývojem technologie betonu 

a je ukázáno, jak se konstrukce výškových budov 

postupně vyvíjely od konstrukcí výhradně ocelo-

vých k téměř výhradně železobetonovým. Jsou 

zmíněny přelomové stavby postavené od roku 

1968 až do současnosti. V první části jsou dis-

kutovány výškové budovy postavené ještě v éře 

lignosulfonanů, aby byl přiblížen stav technolo-

gie před rokem 1975 (před nástupem účinných 

plastifikátorů), druhá část se týká výškových 

staveb postavených v éře účinných plastifikátorů 

a superplastifikátorů. ❚ This article summarizes 

the development of construction of high-rises in 

connection with development of technologies; it 

also shows how the structures have developed 

during the years – starting with structures 

exclusively of steel to almost exclusively only of 

reinforced concrete. We show the breaking-point 

buildings, having been constructed since 1968. 

To show the technologies before introduction of 

effective plastificators before 1975, we discuss 

In the first part the high-rises built still in the era 

of lingo-sulphonans, while in the second part we 

show high-rises built in the era of very efficient 

plastificators and superplastificators.

Během posledních padesáti let prodě-

lala technologie betonu nebývalý po-

krok, a to zejména díky možnosti ovliv-

ňovat reologii betonu použitím plasti-

fikačních a superplastifikačních přísad 

(SP) a stabilizačních neboli viskozitu 

modifikujících přísad (VMP). Reologie 

betonu tedy již nezávisí jen na dávce 

vody, ale spíše na pečlivé rovnováze 

mezi dávkou vody a dávkou superplas-

tifikační a stabilizační přísady.

Redukce vodního součinitele w/c ne-

bo w/b, kde w je dávka vody, c dáv-

ka cementu a b dávka pojiva, zname-

ná přiblížení zrn pojiva blíž k sobě, tak-

že tlaková pevnost může růst i přes 

100 MPa, přestože v takovém betonu 

není dostatek vody k tomu, aby zhyd-

ratovalo veškeré pojivo. Tlaková pev-

nost betonu roste s tím, jak w/c ne-

bo w/b klesá, protože výrazněji závi-

sí na vzájemném přiblížení zrn pojiva 

v  cementové pastě, než na tom, ko-

lik cementu skutečně zhydratovalo. 

Feretův zákon pro cementovou pastu 

a Abramsův zákon pro beton zůstáva-

jí v platnosti, i když nezhydratují všech-

ny částice pojiva.

Před rokem 1970 nebylo možné vyrá-

bět beton, který by měl vodní součinitel 

nižší než 0,4 a zároveň sednutí kužele 

100 mm. Přísady na bázi lignosulfona-

nů, které tehdy byly na trhu jako jedi-

né dostupné, nevykazovaly dostatečný 

dispergační účinek. Jakmile však byl 

v Německu [1] a Japonsku [2] objeven 

výrazný dispergační účinek sulfono-

vaných polymelaminů a polynaftale-

nů, bylo umožněno produkovat směsi 

s vodním součinitelem w/c menším než 

0,4 a se sednutím kužele až 200 mm.

Tyto inovace vyústily ve výraznou vý-

hodu betonu před ocelí při výstav-

bě výškových budov. Už nebylo nut-

né používat jeřáby pro dopravu a uklá-

dání betonu, s přísadou VMP mohl být 

beton čerpán z prvního až do nejvyš-

šího patra. Tak např. při stavbě Burj 

Khalifa v Dubaji byl beton pumpován 

až do výšky 586 m při použití jedno-

ho čerpadla. V blízké budoucnosti se 

počítá s čerpáním betonu až do výš-

ky 1  000  m, zatímco ocelové sloupy 

a vazníky musejí být stále dopravová-

ny jeřáby.

Článek ukazuje, jak se konstrukce 

výškových budov postupně vyvíjely od 

konstrukcí výhradně ocelových k té-

měř výhradně železobetonovým. Jsou 

zmíněny přelomové stavby postavené 

od roku 1968 až do současnosti. Člá-

nek má dvě části. V první jsou disku-

továny výškové budovy – Water Tower 

Place (1968) a CN Tower (1973) – po-

stavené ještě v éře lignosulfonanů, aby 

byl přiblížen stav technologie před ro-

kem 1975 (před nástupem účinných 

plastifikátorů). Druhá část se týká výš-

kových staveb postavených v éře účin-

ných plastifikátorů a superplastifiká-

torů. Je to Scotia Plaza (1983), Two 

Union Square (1989), Petronas To-

wers (1998), Burj Khalifa (2010), dá-

le Worli Project, který je ještě ve vý-

stavbě, a  plánovaný projekt Kingdom 

Tower.

ÉRA L IGNOSULFONANŮ

Water Tower Place 

V roce 1960 bylo možné v Chica-

gu vyrábět beton se sednutím kuže-

le 100  mm s pevností v  tlaku nejvýše 

30 MPa. Tento beton byl používaný pro 

sloupy výškových budov až do doby, 

než John Albinger zjistil, že pečlivým 

výběrem cementu, popílku a plastifiká-

toru na bázi lignosulfonanů je možné 

Obr. 1 Výškové 

budovy postavené 

před rokem 

1975: a) Water 

Tower Place (foto 

Jeremy Atherton), 

b) CN Tower (foto 

Benson Kua) ❚ 

Fig. 1 High-rise 

buildings constructed 

before 1975: 

a) Water Tower 

Place (photo credit: 

© Jeremy Atherton), 

b) the CN Tower 

(photo courtesy of 

Benson Kua)

Obr. 2 Výškové 

budovy 

postavené v éře 

superplastifikátorů: 

a) Scotia Plaza (foto 

John Bickley), b) Two 

Union Square (foto 

Weston Hester) ❚ 

Fig. 2 High-rise 

building constructed 

with HRWRAs: 

a) construction 

of Scotia Plaza 

(photo courtesy 

of John Bickley), 

b) construction of 

Two Union Square 

(photo courtesy of 

Weston Hester)
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pevnost v tlaku zdvojnásobit [3]. Aby 

se prosadil s vysokopevnostním beto-

nem na trhu, zvolil následující strategii. 

Během výstavby požádal projektanty, 

aby mohl na sloupy použít beton s pev-

ností 41 MPa bez zvýšení ceny betonu. 

Jeho požadavek byl akceptován. Ná-

sledující den nikdo nezaznamenal ně-

jakou změnu mezi betonem s tlakovou 

pevností 41 MPa a betonem s pevnos-

tí 28 MPa, který byl použit na betonáž 

ostatních sloupů.

Architekt byl velice potěšen, že je 

mož né redukovat rozměry sloupů, 

a  po žádal projektanta, aby byla dal-

ší výšková budova navržena z betonu 

s pevností 41 MPa. Projektant byl také 

spokojen, protože to znamenalo sní-

žení vlastní váhy konstrukce. Během 

betonáže betonu s  pevností 41 MPa 

zopakoval John Albinger svoji takti-

ku a požádal o svolení vybetonovat je-

den sloup z betonu s tlakovou pevností 

52 MPa, opět bez navýšení ceny.

Stejná taktika byla zopakována i pro 

beton s pevností 62 MPa, a tím by-

ly otevřeny dveře architektům a pro-

jektantům, aby mohli navrhnout další 

výškovou budovu – Water Tower Pla-

ce (obr. 1a) – s použitím betonu s tla-

kovou pevností 62 MPa pro sloupy 

spodních pater. Pro horní patra bylo 

použito postupně betonu nižší a niž-

ší pevnosti, až v nejvyšším patře byly 

sloupy betonovány z betonu pevnos-

ti 28 MPa. Úpravou množství výztuže 

byli projektanti schopni dodržet stá-

lý průřez sloupů pro všechna podlaží, 

takže od nejspodnějšího až po nejvyš-

ší patro mohlo být použito stejné oce-

lové prefabrikované bednění. Kromě 

toho měla všechna patra stejné geo-

metrické schéma, takže se úprava in-

teriéru stala opakovatelným procesem, 

což se výrazně odrazilo ve snížení ná-

kladů na výstavbu.

CN Tower 

Až do postavení Burj Kalifa byl CN 

Tower v Torontu v Kanadě s výškou 

482 m nejvyšší samostatně stojící be-

tonovou konstrukcí na světě (obr. 1b). 

Tato věž byla postavena s  použitím 

posuvného bednění z provzdušněné-

ho betonu s průměrnou tlakovou pev-

ností 55 MPa [4]. Beton musel být pro-

vzdušněn, aby byla zajištěna jeho mra-

zuvzdornost. Stavba probíhala průběž-

ně od začátku května do konce listopa-

du při okolní teplotě dosahující 35 oC, 

ale také -10  oC. Stěny u základů byly 

silné 2,1 m, a proto byl použit cement 

s  nízkým vývinem hydratačního tep-

la, aby byly omezeny teplotní gradien-

ty. Ale jak venkovní teplota postupně 

klesala a zároveň konstrukce rostla do 

výšky, byl cement s  nízkým hydratač-

ním teplem nahrazován běžným port-

landským cementem. Pro kontrolu tla-

kových pevností během výstavby bylo 

využito zrychlených zkoušek.

ÉRA SUPERPLASTIF IKÁTORŮ

Scotia Plaza 

Scotia Plaza v Torontu v Kanadě je at-

rak tivní 68podlažní kancelářská budo-

va vysoká 275 m a obložená červenou 

žulou. Konstrukce byla vybetonována 

s použitím posuvného bednění (obr. 2a). 

Beton nebyl provzdušněn a byl navržen 

na pevnost 70 MPa – nejvyšší pevnost, 

s jakou tehdy počítala kanadská nor-

ma [5]. K  jejímu dosažení bylo použito 

ternárního pojiva, sestávajícího z port-

landského cementu, struskového port-

landského cementu a  mikrosiliky. Vod-

ní součinitel w/b byl 0,3 a sednutí kuže-

le 175 mm. Tento beton byl čerpán od 

prvního až do posledního podlaží. Aby 

byl dodržen požadavek na nejvyšší po-

volenou teplotu betonu 18 oC, byl beton 

během horkých červencových dní chla-

zen tekutým dusíkem. Pro kontrolu kva-

lity betonu během výstavby bylo využi-

to zrychlených zkoušek a  zkoušek ty-

pu „pull-out“.

Two Union Square 

Seatle je velmi větrné město. Aby by-

ly minimalizovány deformace od zatíže-

ní větrem, rozhodli se projektanti pro tu-

hou kompozitní konstrukci z ocelových 

1b
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trubek, vyplněných betonem s modu-

lem pružnosti 50 GPa (obr. 2b) [6]. Na 

takový beton muselo být kamenivo při-

vezeno ze sousední Kanady. Jednalo se 

o glaciální žulový štěrk (kačírek) s maxi-

mální velikostí zrna 10 mm. Tento štěrk 

měl několik výhod: byl tvrdý a byl v dáv-

ných dobách pomalu drcen ledovcem, 

nikoli brutálně až v  drtičích. Jeho zrna 

mají oválný tvar, což se příznivě proje-

vilo na reologii betonu, a současně mají 

drsný povrch, což velmi pozitivně ovliv-

nilo soudržnost kameniva a ztvrdlé ce-

mentové pasty (na rozdíl od hladké-

ho povrchu zrn říčních štěrků). Aby by-

lo dosaženo modulu pružnosti 50 GPa, 

byl vodní součinitel w/b snížen na 0,22 

a tlaková pevnost dosáhla 131 MPa, 

i když projekt požadoval pevnost „pou-

ze“ 90 MPa [7].

Transport betonu s w/b = 0,22 ne-

byl (a stále není) jednoduchý úkol, ze-

jména z důvodů načasování dodávek. 

Tento problém byl vyřešen tím, že byl 

beton dopravován o  víkendových no-

cích, kdy je na silnicích nejmenší pro-

voz. Aby se vykompenzovalo nepo-

hodlí, které tím vzniklo obyvatelům 

okol ních domů, nabídl investor a  vý-

robce betonu, že v dané lokalitě posta-

ví zadarmo dětské hřiště, které město 

Seattle odmítalo už několik let postavit. 

Kromě toho byly zadarmo poskytnuty 

ušní ucpávky těm, kdo je potřebova-

li pro klidné spaní v nocích, kdy byl be-

ton dopravován. Obyvatelé na takovou 

dohodu rádi přistoupili.

Petronas Towers 

Ještě před rokem 2000 ztratily Spojené 

státy prvenství v nejvyšší budově svě-

ta. Petronas Corporation se rozhod-

lo postavit v Kuala Lumpur v Malaisii 

451,9 m vysoké věže – 1,5× vyšší než 

Eiffelova věž. Věže (obr. 2c) jsou posta-

veny z betonu s různou pevností, nej-

vyšší pevnost 80 MPa má beton v slou-

pech v dolních podlažích [8].

Během stavby věží zjistili inženýři, že 

není praktické dopravovat beton v ko-

ších až do nejvyšších pater, proto-

že počet jeřábů je omezen. Tehdy za-

čal rozsáhlý výzkumný a vývojový pro-

gram zaměřený na čerpání vysoko-

hodnotného betonu, který pokračuje 

dodnes [9], [10].

Burj Khalifa

V současné době je nejvyšší budovou 

na světě s výškou 828 m Burj Khalifa 

v Dubai ve Spojených arabských emi-

rátech (obr. 3a). Do výšky 586 m se 

jedná o železobetonovou konstrukci. 

Až do této výšky byl beton čerpán jed-

ním čerpadlem [11]. Během výstavby 

ocelové konstrukce nad touto betono-

vou konstrukcí projektanti zjistili, že vý-

stavba posledních 242  m byla velmi 

problematická, časově náročná a dra-

há, protože byly k dispozici jen dva je-

řáby. Ty pracovaly dnem i nocí a dopra-

vovaly ocelové části. Během této do-

by ovšem nebylo možné ocelové prv-

ky kompletovat. 

Worli Project 

V Mumbai v Indii supervizuje Samsung 

Corporation stavbu 83podlažní betono-

vé konstrukce, ve které je od prvního až 

po nejvyšší patro veškerý beton čerpán. 

Čerpadlo je přímo „krmeno” míchačkou. 

Sloupy v nejnižších patrech jsou z be-

tonu s pevností 80 MPa a se sednutím 

kužele 200 mm, stropy jsou betonová-

ny ze samozhutnitelného betonu s pev-

ností 30 MPa a s rozlitím 650 mm [12].

Uvedené ukázky výškových betono-

vých konstrukcí (obr. 3b) ilustrují, jak da-

leko jsme pokročili od betonu se sednu-

tím 100 mm a s pevností 60 MPa dopra-

vovaného v koších, jak tomu bylo v ro-

ce 1968 při stavbě Water Tower Place.

Kingdom Tower

Saudskoarabská Binladin Group uva-

žuje o stavbě 1,6 km vysoké věže King-

dom Tower v  Jeddah v Saudské Ará-

bii (obr. 3c). Byl ustanoven technický 

tým, ovšem přechod od 828 m vyso-

ké Burj Khalifa k 1,6 km vysoké věži je 

příliš ambiciozní. Nicméně věž s  výš-

kou 1 000 m je realizovatelná. Na stole 

jsou nyní dva scénáře čerpání betonu. 

První z nich počítá s čerpadlem, které 

by bylo schopné dopravovat beton až 

do výšky 1 000  m. Pokud tento scénář 

nebude fungovat, přijde na řadu druhý, 

využívající dvou čerpadel v sérii, z nichž 

každé bude schopné dopravovat be-

ton do výšky 500 m. Pro většinu kon-

strukčních prvků by byl použit samoz-

hutnitelný beton, pro sloupy se počítá 

s pevností 100 MPa. Pro kontrolu kva-

lity v in-situ laboratoři byla vybrána fir-

ma Advanced Construction Technolo-

gy Services [13].

PROČ TAK VYSOKO?

Proč stavět tak vysoké konstrukce? 

Jedním z důvodů je prestiž, že může-

me říci „My jsme postavili nejvyšší stav-

bu na světě!” Ale tato prestiž je pomí-

Obr. 2 Výškové budovy postavené v éře 

superplastifikátorů: c) Petronas Towers 

(foto Morio a Wikimedia Commons) ❚ 

Fig. 2 High-rise building constructed with 

HRWRAs: c) the Petronas Towers (photo 

courtesy of Morio and Wikimedia Commons)

Obr. 3 Nejvyšší budovy světa: a) Burj Khalifa, 

b) práce na Worli Project (foto Pierre-Claude 

Aïtcin), c) model Kingdom Tower (Adrian Smith 

+ Gordon Gill) ❚ Fig. 3 Tallest high-rise 

buildings: a) Burj Khalifa, b) construction of the 

Worli Project (photo courtesy of Pierre-Claude 

Aïtcin), c) model of the Kingdom Tower (credit: 

Adrian Smith + Gordon Gill)
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jivá – dříve nebo později bude posta-

vena vyšší stavba. Trvanlivějším důvo-

dem je posunout meze výšky budov 

a přispět k vývoji stavební praxe. Díky 

průkopníkům – stavařům, dodavate-

lům, architektům, projektantům a tech-

nologům – se dostala technologie be-

tonu do stavu, který byl před padesá-

ti lety nepředstavitelný. A beton začí-

ná stále více nahrazovat ocel jako ten 

nejlepší materiál pro stavbu výškových 

budov. 

Současná technologie umožňuje do-

sáhnout pevnosti betonu, jakou ma-

jí v přírodě nejpevnější horniny, čerpat 

jej do výšky až 600 m, a brzy i do výš-

ky 1 000 m, a zlepšit zpracovatelnost, 

takže vibrace při ukládání betonu již 

nemusí být používána.

Když tedy můžeme čerpat beton až 

do výšky 600 m, stávají se stavby 

s výš kou 200 až 300 m relativně triviál-

ní záležitostí. Podle Clarka [14] bude na 

reálném trhu poptávka právě po budo-

vách vysokých 200 až 300 m. Pro tak 

vysoké budovy je poměrně snadné se 

v  návrhu vypořádat s příčnými sílami. 

Při větších výškách se návrh kompliku-

je a prodražuje. 

ZÁVĚR 

Díky vývoji účinných plastifikačních 

a stabilizačních přísad je v současnos-

ti možné stavět výškové budovy vel-

mi efektivně a hospodárně. Díky nad-

šencům a zlepšovatelům, kteří posu-

nuli hranice použití betonu, se průmy-

slová praxe naučila čerpat vysokohod-

notný beton stále výš a výš. Jedinou 

hranicí tohoto snažení je snad pouze 

obloha.
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