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Vymývaný beton se v poslední době stále čas-

těji používá při úpravách veřejného prostranství. 

Příspěvek se zaměřuje na stavební hlediska 

a technické požadavky týkající se zejména návr-

hu betonové směsi. ❚ Exposed aggregate 

concrete (EAC) has been recently used more 

and more often when remodelling the public 

spaces. This article focuses on construction 

aspects and technical requirements concerning 

primarily the design of the concrete mixture.

Cementobetonové kryty se v součas-

nosti nevyužívají pouze při výstavbě dál-

nic a hlavních silnic, ale velice často se 

pokládají i ve městech při obnově veřej-

ného prostranství. Architekti a  urbanis-

té volí různé typy dekorativních cemen-

tobetonových krytů z estetických důvo-

dů s ohledem na vhodné začlenění do 

okolního prostředí. Zvláště oblíbený je 

barevný vymývaný beton, používají se 

však i jiné typy povrchové úpravy, např. 

leštění, pemrlování, pískování ad. Volba 

závisí jak na estetických, tak i funkčních 

požadavcích, důležitým kritériem pro 

majitele je trvanlivost krytu a  bezpeč-

nost a pohodlí uživatelů.

VÝVOJ DEKORATIVNÍCH 

POVRCHŮ

V  Belgii získal beton významné místo 

při výstavbě silnic zejména díky své tr-

vanlivosti, používá se především při vý-

stavbě dálnic, ale také při výstavbě re-

gionálních, místních a venkovských ko-

munikací.

Ve městech se kryt betonovaný pří-

mo na místě používá ve srovnání s kry-

ty dlážděnými, např. betonovými dlaždi-

cemi, kostkami či  jinou dlažbou, málo, 

avšak betonové dlaždice byly v  minu-

losti a jsou i v současnosti stále použí-

vány, neboť mohou mít různé tvary, ve-

likosti a texturu, a tak nabízejí projektan-

tům celou řadu kreativních možností.

Zajímavou alternativou je barevný vy-

mývaný beton (exposed aggregate 

concrete, EAC), který má v Belgii v po-

sledních dvou desetiletích stále vět-

ší úspěch. Inspirací jsou francouzské 

příklady, neboť barevný vymývaný be-

ton je tam v centrech měst a obcí běž-

ně používán.

Technologie výroby vymývaného be-

tonu je následující: po vybetonování se 

na povrch stále čerstvého betonu na-

stříká zpomalovač tuhnutí, který zabrá-

ní hydrataci cementu. Nezhydratovaná 

vrstva betonu se vymývá např. vysoko-

tlakým čisticím zařízením. Takto obna-

žené hrubé kamenivo významně ovliv-

ňuje vzhled a barvu, tj. estetické kvali-

ty, výsledného povrchu, přírodní odstí-

ny kameniva lze navíc zdůraznit vmí-

cháním barviva do betonu.

Vedle vymývání se nabízí celá řada 

dalších povrchových úprav, které lze 

pro dosažení kýženého výsledku pou-

žít. Francouzská asociace stavebních 

firem (SPECBEA) vydala publikaci s pa-

desáti různými typy povrchových úprav, 

mezi které patří např. zdrsňování po-

vrchu koštětem, jemné hlazení, leště-

ní, pískování, pemrlování, reliéf ní úpra-

va ad. (obr. 1).

OD PROJEKTU K VÝSTAVBĚ

U projektu, ve kterém se má dosáh-

nout individuálního estetického výsled-

ku, je důležitá komunikace mezi majite-

lem, projektantem a zhotovitelem. V pr-

vé řadě by měli majitel i projektant velice 

dobře vědět, jakého vzhledu chtějí do-

sáhnout. Často se inspirují okolním pro-

středím nebo přilehlými stavebními ob-

jekty, např. barva betonové dlažby ne-

bo přírodní dlažební prvky mohou být 

pro odstín barevného vymývaného be-

tonu v městském prostředí výchozí. Ně-

kdy bývá cílem imitovat přírodní barvu 

třeba nedaleké písečné pláže nebo pě-

šiny z dolomitového kameniva. Všem by 

však mělo být jasné, že nelze získat do-

konalou kopii barvy a  textury, cílem je 

spíše nalézt povrch s  texturou, odstí-

nem nebo barvou, který do prostředí 

harmonicky zapadá.

Aby bylo zřejmé, čeho lze při finál-

ní rea lizaci dosáhnout, doporučuje se 

již během fáze návrhu betonové smě-

si vyrobit malé vzorky dlažby v  labora-

toři (obr. 2). Umožní to zkontrolovat vliv 

barvy písku a kameniva, dávkování bar-

viv, dosaženou hloubku textury s různý-

mi typy zpomalovačů tuhnutí atd. Jak-

mile se dosáhne uspokojivého výsled-

ku, je možné přikročit k vytvoření tech-

nické části nabídkové dokumentace na 

základě betonové směsi použité v  la-

boratoři. Veškeré další elementy, kte-

ré mohou být určující pro vzhled, je tře-

ba uvést do specifikací, ovšem aniž by 

se předepisovala konkrétní betonová 

směs. Součástí nabídkové dokumen-

tace by však mohly být vzorky betonu 

nebo fotografie. Konečná odpovědnost 

zůstává v rukou zhotovitele. 

Betonové dlaždice vyrobené v labora-

toři nevykazují vždy stejné výsledky ja-

ko skutečný kryt na stavbě, proto by 

smluvní ustanovení měla obsahovat ta-

ké požadavek, aby zhotovitel ještě před 

zahájením prací vyrobil desku o  veli-

kosti cca 1 m², příp. desku větší o roz-

měrech např. 4 × 3 m. Ze zřejmých dů-

vodů musí zhotovitel pro výrobu tako-

vých desek použít stejné materiály, ja-

ko později použije při realizaci dekora-

tivního povrchu. Také další podmínky 

na staveništi, jako způsob hutnění beto-

nu, volba zpomalovače tuhnutí, způsob 

kartáčování atd., by měly být co nejpo-

dobnější. Desky vyrobené zhotovitelem 

slouží jako referenční desky při prová-

dění prací. U skutečně rozsáhlých pro-

jektů je možné dokonce zvážit možnost 

začít se zkušebním úsekem v reálných 

podmínkách.
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TECHNICKÉ POŽADAVKY 

NA  VYMÝVANÝ BETON

Betonová směs

Pro různé typy povrchů vozovek jsou 

definované jasné a  přesné receptury. 

Konstrukce krytu (tloušťka horní vrst-

vy a  typ a  tloušťka spodní vrstvy) mu-

sí být uzpůsobena očekávanému do-

pravnímu zatížení a  podmínkám pro-

středí. Složení směsi je navrženo tak, 

aby vznikl trvanlivý a bezpečný kryt vo-

zovky s nezbytnou mechanickou pev-

ností a  odolností např. vůči cyklům 

mrazu a tání za přítomnosti rozmrazo-

vacích solí a  s  odolností proti alkalic-

ko-křemičité reakci. Pro písek a hrubé 

kamenivo je stanoveno několik technic-

kých požadavků (obsah jemné frakce, 

granulometrická křivka, koeficient Los 

Angeles, stanovení hodnoty odladitel-

nosti ad.). Většina těchto požadavků 

a  receptur platí i  pro dekorativní po-

vrchy, přinejmenším do té míry, do ja-

ké jsou podmínky používání stejné. 

Avšak na dekorativní povrchy jsou kla-

deny další technické požadavky, aby 

byly zajištěny estetické nároky majite-

le, projektanta nebo (zahradního) archi-

tekta. U  vymývaných betonů je este-

tický aspekt určen kamenivem, které 

bude viditelné na povrchu, a  cemen-

tovým tmelem kolem něho. Jejich po-

měr závisí většinou na betonové směsi 

a hloubce textury. Na výsledném efek-

tu se podílejí všechny složky cemento-

vého tmele: kamenivo/písek, voda, ce-

ment a příp. barvivo následovně:

• voda: nižší obsah vody vede k tmav-

ší barvě cementového tmelu, vyšší 

obsah vody naopak k  barvě světlej-

ší. Vliv je však omezený a měly by te-

dy rozhodovat požadavky na trvanli -

vost,

• cement: odstín vysokopecního ce-

mentu (CEM III) je ve srovnání s odstí-

nem cementu portlandského (CEM I) 

světlejší, totéž platí pro cemento-

vý tmel vyrobený z  těchto cementů. 

Rozdíly jsou viditelné, ovšem vliv bý-

vá často omezený v důsledku malé-

ho podílu cementového tmelu na po-

vrchu. Při použití bílého cementu bu-

de samozřejmě odstín cementového 

tmelu světlejší. U  barevného betonu 

se při použití bílého cementu dosáh-

nou jasnější barvy,

• písek: při použití barviva je vliv barvy 

písku omezen, bez použití barviva se 

písek stává důležitějším a volba odstí-

nu písku může sehrát svou roli. Frak-

ce hrubého písku od 2 do 4 mm ně-

kdy může narušit požadovaný vzhled, 

proto je nejlepší volbou písek s gra-

nulometrickým složením 0/2,

• kamenivo: na vzhled povrchu z  vy-

mývaného betonu má největší vliv 

hrubé kamenivo. Parametrem pro 

návrh nejsou pouze jeho vlastnosti, 

ale také množství viditelného kame-

niva, které může být do jisté míry dá-

no granulometrickou křivkou směsi 

a poměrem písek/(písek + hrubé ka-

menivo). Maximální velikost kameni-

va je dána požadovaným vzhledem. 

Je vhodné zvolit kamenivo dostup-

né v místě stavby – což je nejlepší ře-

šení, pokud se tak získá požadovaný 

vzhled. V případě, že je třeba kame-

nivo, např. bílý křemen, červený ne-

bo žlutý granit ad., dovážet, může to 

mít značný dopad na finanční strán-

ku výstavby,

• přísady: většinou nemívají přímý do-

pad na vzhled betonu,

• barviva: měly by se používat pouze 

stabilní pigmenty syntetického půvo-

du. Je lepší udržovat dávky poměr-

ně nízké (1 až  4 % z  množství ce-

mentu), aby byla zachována dobrá 

zpracovatelnost betonu bez přidávání 

vody.

Stavební aspekty

Jednovrstvý či dvouvrstvý kryt?

Kryt z  barevných vymývaných betonů 

je vhodný dvouvrstvý. Vzhledem k rela-

tivně vysokým nákladům na drobné ba-

revné kamenivo a také barvivo je finan-

čně výhodné použít je pouze pro hor-

ní vrstvu tloušťky cca 50  mm, zatím-

co spodní vrstva může být z  tradiční-

ho šedého betonu a běžně dostupného 

a levnějšího kameniva. Dokonalé spoje-

ní obou vrstev může být zaručeno pou-

ze, pokud se použije postup „mokré na 

mokré”, tzn. že horní vrstva by se mě-

la položit během 30 min (maximálně do 

jedné hodiny) na čerstvý beton spodní 

vrstvy (obr. 4). Během zhutňování horní 

vrstvy by se mělo dbát na to, aby se ka-

menivo spodní vrstvy neobjevilo na po-

vrchu krytu.

Kromě finančních výhod přináší dvou-

vrstvý kryt také výhodu v možnosti po-

užít pro výrobu spodní vrstvy recyk-

lované betonové kamenivo (v Belgii je 

povoleno v  množství 20  %, a  to pou-

ze vysoce kvalitní recyklované kameni-

vo, pocházející většinou ze starých ce-

mentobetonových krytů), což je řešení 

šetrné k životnímu prostředí. Hlavní ne-

výhodou je komplikovaná logistika bě-

hem výstavby – je třeba vyrobit dvě růz-

né betonové směsi a dodat je na stav-

bu v odpovídajícím množství. Navíc je to 

poněkud citlivá pracovní operace kvůli 

krátkému časovému intervalu mezi po-

kládkou obou vrstev, zvláště v případě 

nějakého problému, kdy je třeba práci 

přerušit. Ve srovnání s tím je jednovrstvý 

beton jednodušší, ovšem může být ná-

kladnější, pokud se použijí dražší mate-

riály.

Obr. 1 Titulní stránka francouzské publikace 

o dekorativních betonových površích ❚ 

Fig. 1 Cover page of the French publication 

on decorative concrete pavement

Obr. 2 Vzorová deska v laboratoři s použitím 

různých zpomalovačů tuhnutí 

❚ Fig. 2 Sample slab in the laboratory with 

the use of different setting retarders

Obr. 3a,b,c Příklady povrchů z vymývaného 

betonu ❚ Fig. 3a,b,c Examples of EAC 

surfaces

3a
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Pokládka

V  zásadě nejsou rozdíly v  porovná-

ní s  pokládkou běžných cementobe-

tonových vozovek. Delší rovné úseky 

se pokládají pomocí finišeru s kluzný-

mi bočnicemi, menší nebo nepravidel-

né úseky se zhotovují ručně mezi pev-

ným bedněním. Někdy se používá be-

tonová směs s  přetržitou granulome-

trickou křivkou, kterou nelze poklá-

dat finišerem s  kluznými bočnicemi. 

Na veřejném prostranství mívá větši-

na staveb malé objemy prací nebo pro 

ně bývají typické různé rozměry a tva-

ry desek, a proto bývá vhodnější po-

kládka pomocí pevného bednění. Ve 

Francii bývá běžné lemovat a oddělo-

vat jednotlivé úseky pruhy jiných mate-

riálů. Mohou to být kusy z malé dlažby, 

jako betonové dlaždice, nepálené cih-

ly nebo dlažební kostky, ale také pru-

hy přírodního kamene, dřevěné trámy 

(obr.  5) nebo ocelové profily. Vzniká 

tak celá řada kombinací různých ma-

teriálů, které umožňují zdůraznit kon-

trast mezi nimi nebo přerušují mono-

tónní vzhled velkých ploch ze stejné-

ho materiálu. Z  technického hledis-

ka omezuje použití takových mate-

riá lů a  technologie bednění problémy 

spojené se smršťováním a  rozpíná-

ním betonu. Z důvodu stability je důle-

žité ukotvit lemující materiály do pod-

kladní vrstvy.

Spáry

Základní funkce různých typů spár 

(umožnit smršťování a rozpínání krytu) 

zůstává stejná jako u vozovek, ovšem 

další požadavky jsou na funkci deko-

rativní. Vzor vytvářený samotnými spá-

rami již může být navržen jako součást 

architektonického řešení. Pokud je cí-

lem zvětšit vzdálenost mezi spárami 

v případě větších desek, může být ře-

šením použití ocelových sítí. Při použi-

tí ocelových vláken je zapotřebí opa-

trnosti, protože se mohou objevit na 

povrchu a podléhat korozi. Další mož-

ností je použití syntetických vláken, 

která však většinou mají světlou barvu 

a  mohou rušit v  případě betonových 

povrchů tmavšího odstínu. Pokud jsou 

zapotřebí další spáry, je možné zvážit 

vytvoření „falešných” spár, které se vy-

řežou pouze do hloubky 10 až 20 mm 

a  nepůsobí tedy jako zdroj případné-

ho vzniku trhlin. Mohou být utěsně-

ny a  upraveny stejným způsobem ja-

ko běžné dilatační spáry. Je třeba vy-

hnout se ostrým úhlům, i když ty jsou 

na místech bez dopravního zatížení, 

jako jsou pěší zóny, méně náchylné 

k poškození.

Jako těsnicí materiál lze použít tra-

diční hmoty pokládané za tepla, 

ovšem na trhu dnes existují také ba-

revné tmely, většinou polyuretanové. 

Lze použít i jiné druhy materiálů, kte-

ré se použijí jako bednění a které se 

pak ponechají na místě jako spojova-

cí materiál mezi jednotlivými odděle-

nými úseky, např. prefabrikované pro-

fily z PVC (obr. 6).

Zpomalovač tuhnutí

Na trhu se vyskytuje celá řada zpoma-

lovačů tuhnutí a dodavatelé je mohou 

nabízet ve škále barevně kódovaných 

tříd, z nichž každá je vhodná pro růz-

nou hloubku obnažení nebo maximál-

ní velikost kameniva v betonu. Je tře-

ba si uvědomit, že hloubka obnažení 

kameniva neodpovídá vždy konečné 

dosažené hloubce textury, a když se 

v případě vymývaného povrchu hovo-

ří o velikosti kameniva, má se na mysli 

kamenivo, které bude viditelné na po-

vrchu (např. u betonu s maximální ve-

likostí kameniva 20 mm je možné, že 

většina kameniva na povrchu je veli-

kosti od 4 do 8  mm). V každém pří-

padě je třeba mít pro správné řešení 

k  dispozici zkušební desky. Určujícím 

faktorem je nejen použitý zpomalovač 

tuhnutí, ale také teplota prostředí, do-

ba aplikace zpomalovače a samozřej-

mě také moment provedení vymývání 

betonového povrchu. Ačkoliv je větši-

na produktů pro životní prostředí bez-

pečná, doporučuje se vymytou ce-

mentovou kaši odstranit a zabránit je-

jímu vniknutí do kanalizačních sítí.

Vymývací zařízení

Na veřejném prostranství je možné na 

malých plochách provádět vymývá-

ní ručně, tj. vodou pomocí vysokotla-

ké hadice (obr. 7a), kterou se dosahu-

jí nejlepší okamžité výsledky. V přípa-

dě větších ploch lze použít strojní za-

řízení s  rotačním kartáčem (obr.  7b), 

ovšem je třeba dávat pozor a neprová-

dět kartáčování cementové kaše opa-

kovaně, resp. kdy už je na povrchu ob-

nažené kamenivo.

Ochrana povrchu

Aby se předešlo tvoření vlasových trh-

lin, je nutné povrch chránit před vy-

schnutím přinejmenším po dobu 72 h. 

U  vymývaného betonu toho lze bě-

Obr. 4 Dvouvrstvá struktura – pokládání horní vrstvy ❚ 

Fig. 4 Construction in two layers – placement of the top layer

Obr. 5 Použití dřevěných desek v kombinaci s vymývaným betonem 

❚ Fig. 5 Use of wooden beams in combination with EAC

Obr. 6 Profil z PVC jako bednění pro pokládku betonového krytu ❚ 

Fig. 6 PVC profile as formwork for concrete paving

Obr. 7 Vymývání povrchu: a) ruční vymývání pomocí vysokotlaké 

hadice, b) strojní zařízení s vymetacím kartáčem ❚ Fig. 7 Washing 

out of the surface: a) manual washing by high-pressure hose, 

b) machinery washing with washing brush

Obr. 8 Měření hloubky makrotextury povrchu odměrnou metodou 

na vzorku cementobetonového krytu v laboratoři ❚ Fig. 8 Sand 

patch test on a sample slab in the laboratory
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hem první fáze tuhnutí dosáhnout po-

mocí plastové fólie, dokud se neprove-

de vymytí povrchu, po kterém se nane-

se ošetřovací postřik. Vhodné je zvo-

lit výrobek, který kombinuje zpomalo-

vač tuhnutí a ošetřovací postřik, ovšem 

je třeba prokázat jeho účinnost (předlo-

žení atestu v souladu s národními nebo 

evropskými normami).

Hodnocení výsledku

Na hodnocení povrchu z barevného 

vymývaného betonu neexistují žádná 

pevná pravidla. Lze provést srovnání 

dokončeného povrchu se zkušebními 

dlaždicemi, ovšem pokud je to prove-

deno na základě subjektivního posou-

zení, může docházet ke vzniku kon-

fliktních situací mezi majitelem/projek-

tantem a zhotovitelem. Jednou z mož-

ností, jak docílit vyšší objektivity, je pro-

vedení zkoušky odměrnou metodou 

podle EN 13036-1, při které se měří 

hloubka makrotextury (obr.  8). Zkouš-

ku provádí na obou površích stej-

ný pracovník a následně provede po-

rovnání výsledků. Obtíže zůstávají při 

stanovení povolených tolerancí, např. 

1,2 ± 0,3 mm.

Další možností je počítání obnažené-

ho kameniva na referenční ploše, např. 

čtvercovém povrchu 200  ×  200  mm, 

a  porovnání výsledků na staveništi 

s  výsledky na zkušební desce. Tato 

metoda je dobře známá v Rakousku 

při hodnocení nízkohlučných cemen-

tobetonových krytů na dálnicích, avšak 

pro použití hodnocení estetického hle-

diska je zapotřebí ji dopracovat.

ZÁVĚR

Použití barevného vymývaného betonu 

na veřejných prostranstvích zazname-

nává v Belgii rychlý vzestup díky inspi-

raci z celé řady příkladů z Francie. Svo-

boda při volbě barvy, kameniva, textury 

ad. skýtá výhody pro kreativitu projek-

tanta, avšak je nadále důležité respek-

tovat základní požadavky na trvanlivý 

povrch cementobetonového krytu. Vy-

rovnaná spolupráce urbanisty, techno-

loga a inženýra, pečlivý a motivovaný 

přístup zkušeného zhotovitele a jasná 

komunikace mezi všemi zúčastněnými 

stranami jsou naprosto nezbytné pro 

dosažení konečného úspěchu.

Ir. Luc Rens

Federation of the Belgian 

Cement Industry

& European Concrete 

Paving Association

Brusel, Belgie

e-mail: l.rens@febelcem.be

Text článku byl posouzen odborným lektorem.

The text was reviewed.
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ucelený bezpečnostní program. 
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S platformou elektronické správy 
staveniště máte stavbu stále 
a jednoduše pod kontrolou. 
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