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nosti je možno dosahovat tlouštěk stěn 

pouhých 20 mm se zachováním odol-

nosti konstrukce výrobků.

Lavička je probarvena v  celém svém 

objemu za použití barevných pigmentů 

bez nutnosti barevných nátěrů.

BEDNĚNÍ A BETONÁŽ

Forma byla vyrobena „na míru“. Jiná 

možnost u takto složitých výrobků ne-

existuje. Konstrukce formy musela být 

dostatečně dimenzována pro manipu-

laci při výrobě odlitku. Speciální pozor-

nost byla věnována kvalitě povrchu for-

my, aby byl výsledkem hladký povrch 

odlitku, a  perfektnímu utěsnění mezi 

částmi formy zaručujícímu hladké pře-

chody bez nutnosti zabrušování.

U takto složitých odlitků s  použitím 

nových betonových směsí je šance vý-

roby na „první dobrou“ nepravděpo-

dobná. Nadstandardní nároky na kvali-

tu vedly k tomu, že k uspokojivému vý-

sledku došlo až po zhruba deseti pro-

totypech. Vývoj byl podpořen častými 

návštěvami u  italského partnera, kde 

se kvalita odlitků kontrolovala a konti-

nuálně se diskutovalo o možných vy-

lepšeních. Během vývojové fáze tak 

došlo jak k změnám v složení betonové 

směsi a impregnace, tak i k  úpravám 

formy.  Tento proces v menším měřít-

ku stále pokračuje.

Jedinou povrchovou úpravou je 

trans parentní impregnace na vodní bá-

zi, která odolává i mastnotám a umož-

ňuje velmi jednoduchou obnovu spo-

čívající pouze v  nanesení sprejem či 

štětcem.

ZÁVĚR

Netradiční lavička Construqta vhodně 

doplňuje moderní minimalistické vyzně-

ní modlitebny v Litomyšli. Můžete si na 

ni sednout i u historické budovy praž-

ského Anežského kláštera, za hranice-

mi Česka na ni narazíte v Polsku u uni-

verzity v Gdaňsku nebo až v dalekém 

New Jersey. Aktuálně získala i oceně-

ní Good design.
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JAK  (NE)PRACOVAT S BETONEM

Vážení čtenáři, 
časopis Beton TKS je osvědčenou beto-
nářskou platformou pro zveřejňování zají-
mavých informací jak z oblasti vědy a vý-
zkumu, tak i architektury a designu, smě-
lých projektů a zajímavých či neobvyklých 
realizací. Důležitou součástí procesu bu-
dování betonových konstrukcí je samo-
zřejmě i technologie. V širším slova smys-
lu jde o souhrn vědění a zkušeností počí-
najících zpracováním projektu, přes výběr 
správného druhu betonu, volbu postupů 
a prostředků výstavby, návrh složení až po 
správné uložení a ošetřování betonu. Na-
bízíme Vám nyní rubriku, v které se chce-
me zabývat betonem jako stavebním ma-
teriálem charakterizovaným určitými tech-
nicky specifikovanými vlastnostmi, s nimiž 
počítá projektant a statik při návrhu vlast-
ní konstrukce a které mají zásadní vliv na 
funkci zhotoveného stavebního díla a je-
ho životnost.

Na počátku celého procesu je dobré si 
uvědomit dvě základní věci. Za prvé, že 
očekávané technicky specifikované vlast-
nosti betonu (pevnost, modul pružnosti, 
odolnost proti pronikání vody, mrazu, so-
lím atd.) jsou závislé na řadě na sebe na-
vazujících činností. Je třeba správně vy-
brat vstupní materiály, navrhnout složení 
betonu, vyrobit čerstvý beton, ten dopra-
vit na místo určení, uložit ho do konstruk-
ce a vše zakončit vhodným a dostateč-
nou dobu trvajícím ošetřováním. Za druhé 
je třeba mít na paměti, že technické vlast-
nosti betonu v konstrukci nejsou a nemo-
hou být nikdy takové, které byly použity 
na počátku při statickém výpočtu, a rov-
něž takové, které byly zjištěny na vzorcích 
odebraných v  okamžiku dodávky čers-
tvého betonu. Jedině tak je možné se vy-
hnout řadě nedorozumění mezi jednotlivý-
mi účastníky stavebního procesu.

Jednotlivé fáze procesu zhotovení be-
tonové konstrukce v  sobě obsahují růz-
ná úskalí a  rizika, která mohou způsobit, 
že se konečný efekt mine s  počátečním 
záměrem. 

TÉMA 1  –  STANOVENÍ 

PARAMETRŮ

Podívejme se na samotný začátek proce-
su výstavby, a tím je projekt. Sama o so-
bě je činnost v  rámci projektu jistě sofis-
tikovaná a náročná. Vyžaduje koordinaci 
architekta, konstruktéra a statika k tomu, 
aby byly sladěny požadavky investora na 
užitnou hodnotu díla, stabilita stavby a je-
jí vzhled v kontextu s okolím. 

V této fázi se objevuje první možné riziko, 
a tím je absence stanovení požadovaných 
parametrů použitých materiálů, tedy i be-
tonu. Projektant, či spíše statik dospěje 
v rámci výpočtu k základní charakteristice 

betonu a tou je jeho pevnost v tlaku, která 

je v normě pro výpočet ČSN EN 1992-1-1 

Eurokód jasně provázána s  normou pro 

výrobu betonu ČSN EN 206. Je to pev-

nost charakteristická, a pokud je v pro-

jektu předepsána, je zaručeno, že ji do-

daný beton podle výrobkové normy bude 

mít. Ostatní parametry, s  kterými statik 

při výpočtu v některých případech počítá, 

jako hodnoty modulu pružnosti, smrště-

ní a dotvarování, jsou vždy závislé na kon-

krétním složení betonu a je třeba je pova-

žovat za směrné. Rozumí se tím, že jsou 

to jakési průměrné vlastnosti betonu jako 

takového, slouží jako vodítko pro výpočet, 

nejsou vázány k betonu konkrétnímu a ne-

jsou to hodnoty charakteristické s  před-

pokladem jejich dosažení v 95 % případů. 

U konstrukce citlivé na deformace (přetvo-

ření) je třeba tyto hodnoty určit přesněji, 

nejlépe na betonu konkrétního složení ze 

zvolené betonárny. To ostatně předpoklá-

dá i samotná ČSN EN 1992-1-1. Zname-

ná to, že pokud nejsou v projektu zvlášť 

uvedeny požadované technické paramet-

ry betonu, s výjimkou pevnostní třídy, jako 

součást specifikace betonu, dodaný be-

ton je s  velkou pravděpodobností nemu-

sí splňovat. Je totiž nutné je předem ově-

řit dohodnutým způsobem (zkušební me-

todou) a příp. včas nalézt vhodné materiá-

ly pro výrobu betonu a navrhnout správ-

né složení. 

Absence stanovení požadovaných pa-

rametrů betonu je možná částečně způ-

sobována využíváním výpočtových soft-

warů, kde se k  zadanému způsobu zatí-

žení automaticky generují vlastnosti beto-

nu, přičemž pevnost je udávána hodnotou 

charakteristickou a ostatní veličiny hodno-

tou směrnou. Projektant pak ve smyslu 

základního požadavku na specifikaci be-

tonu uvede pevnostní třídu v dobré víře, že 

ostatní vlastnosti jsou rovněž automaticky 

zaručeny a jejich hodnoty jsou charakteri-

stické jako pevnost.

Závěrem lze konstatovat, že ve fázi pro-

jektu je pro výslednou kvalitu betonové 

konstrukce největším rizikem:

• absence stanovení všech potřebných 

a  důležitých materiálových charakteris-

tik,

• záměna pojmů charakteristická hodnota 

a směrná hodnota.

Druhým tématem v  příštím čísle bude 

specifikace betonu.
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