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Článek připomíná vznik a  vývoj technologie 

betonu, osobnosti, které se na  něm význam-

ným způsobem podílely, a  vybrané stavby  

a publikace. ❚  The article recalls the origin 

and development of concrete technology, per-

sonalities who participated in it significantly and 

selected buildings and publications. 

Tajemní Nabatejci v  Jordánsku stavě-
li „betonové“ podzemní nádrže na vodu 
již více než 6500 let př. n. l., Řekové po-
užívali směs hydraulických pojiv na pod-
lahy cca 1200 let př. n. l. a Římané po-
užívali své pálené vápno s  pucolánem 
a pemzou po zhruba 700 let a postavi-
li mnoho staveb, z nichž mnohé přežily 
až do dnešních dní (obr. 1). 

Ve  středověku se používaly hydrau-
lické materiály ve  velmi omezené míře, 
resp. doklady o  jejich používání se ne-
dochovaly, protože jednotlivé stavební 
hutě (v dnešním chápání stavební firmy) 
své materiály a postupy tajily. Teprve 18. 
století přineslo znovuobjevení hydraulic-
kých pojiv a  prvopočátky výroby port-
landského cementu. 

V 19. století byly velmi populární be-
tonové zahradní a zahradnické deko-
rativní prvky. Jejich výroba však by-
la zpočátku problematická, protože 
prostý beton se trhal. Až pařížský za-
hradník Joseph Monier (1823 až 1906) 
způsob výroby nádob a nádrží ze že-
leza a cementu pro zahradnické účely 
zdokonalil a v  roce 1867 si jej paten-
toval. Technologii železobetonu rozví-
jel i nadále a v dalším roce si patento-
val armované trouby a železobetonové 
desky, později mosty a klenby, želez-
niční pražce a řadu dalších. Jeho most 

Chazelet z roku 1875 s délkou 16,5 m 
a šířkou 4 m bývá často označován ja-
ko první železobetonový most na svě-
tě (obr. 2). 

Francois Hennebique (1842 až 1921), 
francouzský inženýr a  stavitel, dove-
dl na  konci 19.  století Monierovy my-
šlenky k  dalšímu zdokonalení a  pře-
devším k  rozsáhlému technickému 
využití, neboť vyvinul nový průkopnic-
ký systém vyztužení (beton armé, pa-
tent 1892), který spojil sloup, nosník, 
průvlak a desku do jednoho monolitic-
kého celku. Možnost vyztužit betonové 
průřezy namáhané tahem výztuží vy-
tvořila z prostého betonu moderní ma-
teriál – železobeton.

V  Českých zemích je použití beto-
nu dokladováno na  různých stavbách 
od poloviny 19. století. Architekt Vojtěch 
Ignác Ulmann (1822 až 1897) použil be-
ton do základových desek České spo-
řitelny v  Praze na  Národní třídě (dnes 
Akademie věd) (obr. 3) a  Prozatímní-
ho divadla. Cement dovezl ještě z An-
glie, neboť výroba v první cementárně 
v Praze-Podolí začala až v roce 1870. 

Při stavbě proplachovacího kanálu 
do Holešovického přístavu v roce 1893 
již bylo použito strojní míchání betonu 
v parní míchačce. Písek a štěrk se těži-
ly v místě stavby a tam se propíraly a tří-
dily na  sítech. Téměř suchá směs ce-
mentu, písku a štěrku v poměru 1 : 2 : 4 
se dusala. 

Technolog té doby byl experimen-
tátor, obvykle stavební mistr. Snažil se 
z  daných materiálů, jejichž kvalita od-
povídala tehdejšímu strojnímu vybave-
ní cementáren, a  navíc při nedostat-
ku říčního písku vyrobit beton. Tehdejší 
betony proto po 28 dnech dosahovaly 

pevnosti pouze okolo 10 MPa. Po roce 
1905 se beton používal převážně ve vo-
dohospodářských stavbách při úpra-
vách vodních toků. 

Na  přelomu století se o  rozvoj beto-
nu a jeho výuku v Čechách zasloužil Jo-
sef Melan (1853 až 1941), profesor sta-
vební mechaniky a  mostního stavitelství 
na  technických školách v  Brně, Praze 
a  Vídni, který si v  roce 1892 patentoval 
svou teoreticky i  experimentálně pro-
pracovanou soustavu železobetonových 
mostů. Jeho systém našel praktické vyu-
žití nejen u nás, ale i ve Spojených státech.

K  dalšímu rozvoji přispěli profeso-
ři Klokner a  Bechyně. František Klok-
ner (1872 až 1960) byl tvůrcem čes-
kých norem pro navrhování, provádění 
a  kontrolu betonu a  zakladatelem vý-
zkumného ústavu (1921), který dnes ne-
se jeho jméno. Stanislav Bechyně (1887 
až 1973) byl český konstruktér a peda-
gog, z jehož popudu vznikl i nový obor 
stavitelství kamenných a  betonových 
mostů, jemuž se věnoval i  publikačně 
a  pedagogicky. Pro vojenskou správu 
vyvinul speciální recepturu portlandské-
ho cementu používanou při stavbě čes-
koslovenského opevnění. Tento typ ce-
mentu měl prodloužený počátek doby 
tuhnutí, díky čemuž bylo zajištěno dob-
ré propojení jednotlivých vrstev betonu, 
a  také vytvářel menší množství hydra-
tačního tepla při tuhnutí.

Beton byl na  stavbách stále běž-
ně ukládán dusáním, přestože Euge-
ne Freyssinet (1879 až 1962), u něhož 
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kromě technicky novátorského přístupu 
k obloukovým mostům a dalším stav-
bám oceňujeme hlavně zavedení před-
pjatého betonu, vynalezl v  roce 1917 
i mechanickou vibraci.

Závislost pevnosti betonu na  vod-
ním součiniteli určil v roce 1918 Ameri-
čan Duff Abrams (1880 až 1965), kte-
rý později zavedl i  zkušební metodu 
pro určení konzistence betonu použí-
vanou dodnes.

První světová válka stavební ruch 
utlumila a až vznik nové republiky dal 
nový impuls dopravním stavbám i stav-
bám reprezentativního charakteru, kte-
ré využívaly beton. V  roce 1927 byl 
veletržní areál v  Brně stavbou s  nej-
větší spotřebou cementu v  republi-
ce (obr.  4). V  Praze se stavěl Veletrž-
ní palác (obr. 5) a Libeňský most (obr. 
6), mimo Prahu např. mosty v  Kralu-
pech, v Kolíně, u Zbraslavi. Zcela ino-
vativní byla železobetonová konstrukce 
stadionu na Strahově (obr. 7). Rozvinu-
lo se nebo i vzniklo několik firem, kte-
ré se přímo zabývaly železobetonovými 
konstrukcemi. Např. Václav Diviš sta-
věl letiště v Kbelích (betonové hangáry, 
maják a vodovodní věž), Jan Matoušek 
postavil např. Právnickou fakultu UK 
a Městskou knihovnu v Praze, rozsáh-
lé a  vysoké železobetonové konstruk-
ce. Nákladové nádraží v Praze na Žiž-
kově, palác Adria v Praze (obr. 8) a další 

stavěl Karel Skorkovský (1881 až 1959), 
vyhlášený odborník na železobetonové 
stavby. Velká část vyrobeného betonu 
byla uložena do regulace vodních toků, 
např. do plavebních komor. 

Od  roku 1927 je množství cemen-
tu v  1  m3 normováno: Mostní řád 

ČSN 1230-1957 určoval pro prostý be-
ton 130 kg/m3, pro vyztužený 230 až 
450 kg/m3. Od  roku 1935 platila pro 
beton norma ČSN 1091, která rozli-
šovala minimální dávkování cementu 
v 1 m3 nejen podle rozdělení na prostý 
a vyztužený beton, ale i podle způsobu 

1 Pantheon v Římě 2 Lávka u zámku Chazelet 
3 V popředí bývalá budova České spořitelny, 
za ní palác Lažanských v Praze (1865)  
4 Výstavba brněnského výstaviště v roce 1928 
5 Z výstavby Veletržního paláce v Praze (1925 
až 1928) 6 Libeňský most v Praze  
7 Strahovský stadion v Praze 8 Palác Adria 
na nároží Národní třídy a Jungmannovy ulice 
v Praze (1922 až 1925) 1 Pantheon in Rome 
2 Footbridge at the Chazelet Castle 3 Former 
Czech Savings Bank in the foreground, behind 
it the Lažanský Palace in Prague (1865)  
4 Brno fair ground under construction in 
1928 5 Veletržní Palace in Prague under 
construction (1925–1928) 6 Libeňský Bridge  
in Prague 7 Strahov Arena in Prague  
8 Adria Palace at the corner of Národní and 
Jungmannova street in Prague (1922–1925)
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přípravy (ruční/strojní) a  podle konzis-
tence.

V druhé polovině 30. let začala i vý-
stavba pohraničních opevnění (obr. 9). 
Beton se míchal elektrickými míchač-
kami, do kterých se speciálně vyrobený 
cement dával hmotnostně (400 kg/m3) 
a  kamenivo objemově. Beton se hut-
nil pneumatickými pěchy a  elektrický-
mi příložnými vibrátory. Výsledná pev-
nost betonu v tlaku se pohybovala přes 
45  MPa a  byla zkoušena na  vzorcích 
o hraně 200 mm.

V roce 1941 vstoupila v platnost sta-
vební uzávěra, kdy byl vydán abso-
lutní zákaz zahajování nových staveb, 
kromě staveb zaměřených na  zbroj-
ní a  chemický průmysl. Nebyly do-
stavěny ani dálniční mosty Šmejkalka  
(obr. 10) a most přes Želivku.  Dokon-
čení se v  roce 1943 dočkal most přes 
Vltavu v Podolsku (obr. 11), složení jed-
notlivých směsí se nezachovalo, ale dí-
ky zápiskům stavebního dozoru jsou 
známy výsledky pevnosti hrubozrnné-
ho betonu po 28 dnech (29 MPa) a 11 
měsících (37  MPa). Jemnozrnný beton 
dosáhl pevnosti po  28 dnech 26  MPa 
a po třech letech 34 MPa. Hutný beton 
měl měkkou konzistenci, hutněný byl 
pneumatickými pěchy. Na stavbách se 
beton běžně přepravoval v  japonkách, 
ale již se vibroval.

První předpjatý most v  Českoslo-
vensku byl postaven na  malém most-
ku u  Koberovic u  Humpolce v  roce 
1947. V  roce 1949 proběhlo rozšíření 
kolonády v  Karlových Varech a  beton 
pro předpjaté nosníky byl vyroben ja-
ko zavlhlý ze 400 až 450 kg cementu 
na 1 m3. Použit byl říční písek z Čelá-
kovic a žulová drť z Litic v poměru 1 : 2. 
Při vodním součiniteli 0,27 až 0,33 by-
lo dosaženo pevností 60  MPa. Beton 
ukládaný do  bednění se vibroval pří-
ložnými vibrátory i několik hodin. V této 
době se i na českých prefách objevu-
jí první přísady do betonu. První celo-
panelový hromadně vyráběný dům byl 
postaven v roce 1954 v tehdejším Gott-
waldově (obr. 12).

V roce 1954 vyšla pro potřeby tech-
niků a inženýrů poprvé česká betonář-
ská bible Stanislava Bechyněho s  ná-
zvem Stavitelství betonové I. V  pěti 
svazcích profesor Bechyně zpracoval 
poznatky a  výsledky všech v  té do-
bě dostupných informací z celého svě-
ta. Pro návrh složení betonu bylo pub-
likováno 15 různých postupů, přičemž 
mnohé zásady se používají dodnes 
a o některých již tehdy kriticky konsta-
toval, že opouštějí reálnou půdu. 

V 50. a 60. letech vznikla profese be-
tonáře. V  roce 1959 Valerián Bočkov-
ský napsal knihu Betonář pro nový spe-
cializovaný obor ve stavebnictví. Autor 
v  knize řeší problematiku pytlovaného 
a volně loženého cementu a jeho množ-
ství v m3 betonu, stejnorodost kameni-
va, možnosti používání vody z různých 
vodotečí apod. Zmiňuje zde jednu pro-
vzdušňovací a jednu plastifikační přísa-
du. Cement se v této době vážil, kame-
nivo bylo povolené dávkovat objemově. 

V  té době se vyráběly betony zna-
ček 60, 80, 105, 135, 170, 250, 330. Pro 
prefabrikáty norma určovala tři druhy ja-
kostních betonů 400, 500, 600. Hodno-
ta udávala krychelnou pevnost v kg/cm2 
(10 kg/cm2 = 1 MPa).  

V roce 1962 byl uveden do zkušeb-
ního provozu první autodomíchávač 
AM3 ze Stavostroje Bělá pod Bezdě-
zem a v roce 1963 byl odsouhlasen roz-
voj transportbetonu s výhledem do ro-
ku 1975.

Již v  červnu 1962 byla zprovoz-
něna centrální betonárna v  Ostravě  
(obr. 13), a v roce 1967 vznikla na cent-
rálním stavebním dvoře na Rohanském 
ostrově v Praze plně automatická beto-
nárnu CIFA P 6400 o výkonu 60 m3/h, 
která byla řízena děrnoštítkovým systé-
mem. O kontrolu kvality se starala labo-
ratoř, která měla ve své době prvotřídní 
vybavení pro zkoušky betonové směsi 
a betonu a velmi erudované technology. 

V  roce 1973 se na  betonárnách 
vyráběly betony tříd 01, 0, I, II, III, IV 
podle tehdy platné normy. Labora-
toř navrhovala betony se zřetelem 
na pevnost v tlaku a tahu, na vodotěs-
nost i mrazuvzdornost, uměla si pora-
dit s čerpatelností betonu i na vzdále-
nost 200 m. Jako tekutý byl označován 
beton v  konzistenci 100  mm sednu-
tí a  jako nevhodná konzistence by-
la uváděna hodnota 160  mm a  vyš-
ší. Používal se jediný druh cementu 
třídy SPC 250. Běžně se již sledovaly 
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mechanické a fyzikální vlastnosti ka-
meniva. Složky betonu se dávkovaly 
hmotnostně.

V  roce 1980 byly nejčastěji vyrá-
běnými betony značky B175 a B250 
v konzistenci 90 mm sednutí kužele. 
Do roku 1980 řešila česká norma pro 
beton převážně jeho pevnost, později 
se normy zmiňují i o trvanlivosti v zá-
vislosti na  prostředí, které na  beton 
působí. V  roce 1988 nabyla platnost 
revidovaná ČSN 73 2400 a přešlo se 
na značení B5, B7,5, B10, B12,5, B15, 
B20, B25, B30, B35, B40, B45, B50, 
B55, kde číslo znamenalo zaruče-
nou pevnost betonu v MPa. Zkušeb-
ními tělesy jsou od této doby krychle 
o hraně 150 mm. Na českém trhu bylo 
k dispozici šest plastifikačních přísad, 
téměř všechny na  bázi lignosulfoná-
tů velmi nerovnoměrné kvality, a dvě 
provzdušňovací přísady.  

Ve  světě přispělo od  70. letech 
ke  zvyšování kvality betonu používání 

mikrosiliky a  účinných plastifikačních 
přísad, kterými se snižoval vodní sou-
činitel, zvyšovala pevnost a zejména tr-
vanlivost betonu. 

I  při použití různých přísad a  pří-
měsí je pevnost a  trvanlivost betonu 
stále závislá na  dokonalém zhutně-
ní betonu v konstrukci. Tradiční způ-
sob zhutnění betonu je pomocí vib-
race. Při hustém vyztužení je použití 
vibrátorů často velmi obtížné, nebo 
i nemožné. K vývoji samozhutnitelné-
ho betonu (SCC) v  zahraničí přispě-
ly právě problémy s  výslednou kva-
litou betonu v  konstrukci, která byla 
zapříčiněna nedostatkem kvalifikova-
ných pracovníků na  stavbách, kteří 
beton hutnili nedostatečně. První vý-
zkumné práce na  SCC s  novými ty-
py superplastifikačních přísad zapo-
čali v Japonsku v roce 1983 profesor 
Okamura na Kochi University of Tech-
nology a v roce 1986 profesor Ozawa 
na University of Tokyo. První praktická 

9 První Pěchotní srub T-S 56 u Trutnova (říjen 1938) 10 Dálniční most přes údolí potoka Šmejkalky 
u Senohrab v 1. polovině 70. let minulého století 11 Dálniční most v Podolsku, z výstavby v roce 
1942 12 První panelový dům na zlínském Benešově nábřeží: z výstavby v letech 1953 až 1954 
13 Betonárna v Ostravě (1962) 14 Železniční most v Praze na Zlíchově – první komerční využití 
samozhutnitelného betonu v České republice na dopravní stavbě (2000) 15 Nové spojení – 
Vítkovské tunely, přemostění Masarykova nádraží a Seifertovy ulice v Praze (2003 až 2008): a) 
betonáž mostovky, b) čtyřkolejná železniční estakáda nad Masarykovým nádražím 16 Tunel Valík 
na dálnici D5 na obchvatu Plzně (2004 až 2006) 17 a), b) Sanace základů Karlova mostu v Praze 
(2005) 9 Infantry cabin T-S 56 near Trutnov (October 1938) 10 Freeway bridge over the Šmejkalka 
stream near Senohraby in the 1st half of the 1970s 11 Freeway bridge in Podolsko, under 
construction in 1942 12 First panel house on the Beneš Embankment in Zlín, under construction 
in 1953 to 1954 13 Concrete plant in Ostrava (1962) 14 Railway bridge in Prague-Zlíchov – first 
time commercial use of self-compacting concrete in the Czech Republic 15 New connection – 
tunnels at Vítkov, bridging the Masaryk railway station and Seifert street in Prague (2003–2008): 
a) concreting the bridge slab, b) 4-way railway elevated road above the Masaryk railway station 
16 Valík tunnel at the D5 freeway at the Pilsen bypass (2004–2006) 17 a), b) Rehabilitation of the 
foundations the Charles Bridge in Prague (2005) 
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aplikace tohoto betonu byla realizová-
na v roce 1988 a k rozvoji užití došlo 
v roce 1992. První aplikací SCC v ČR 
byly stěny-pilíře železničního mostu 
v Praze na Zlíchově (obr. 14). 

90.  léta přinesla nejvýznamnější 
pokrok v  kvalitě betonu jako mate-
riálu, přinesla i  nové typy zkoušek 
konzistence. Rozvoj přísad a příměsí 
umožnil vyrábět betony definovaných 
vlastností a  vysokohodnotné betony. 
Své uplatnění ve stavební praxi zača-
ly nacházet vysokopevnostní a  ultra 
vysokopevnostní betony, vláknobeto-
ny, drátkobetony, lehké i těžké betony. 

Objevily se barevné i dekorativní beto-
ny. Příklady realizací z posledních 20. 
let jsou na obr. 15 až 23.

Dnešní technolog navrhuje složení 
betonu nejen na pevnost v tlaku a ta-
hu za  ohybu, na  pevnost v  prostém 
tahu, na  vodotěsnost, mrazuvzdor-
nost, obrusnost, na odolnost proti pů-
sobení chemických vlivů, ale rovněž 
na statický a dynamický modul pruž-
nosti, na smrštění a dotvarování. Čer-
stvý beton musí splňovat požadavky 
na  konzistenci, obsah vzduchu, po-
čátek a  konec doby tuhnutí (urych-
lení nebo oddálení počátku tuhnutí), 

18 Trojský most přes Vltavu v Praze (první komerční využití vysokopevnostního transportbetonu 
C80/95): a) betonáž zárodků oblouku, b) po dokončení (2010 až 2012) 19 Stanice metra:  
a) Kobylisy – betonáž spodní klenby (2004), b) Letňany – betonáž sloupů (2007) 20 Tunel Blanka  
v Patočkově ulici v Praze 21 Barevný beton na kašně v Praze-Karlíně 22 a), b) Celková přestavba 
a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově (2016, 2017)  
23 Rodinný dům Praha, Velká Skála (2017) 18 Troja bridge over the Vltava river in Prague  
(use of high-strength ready-mix concrete C80/95 for the first time: a) concreting the germs of the 
span, b) after completion (2010–2012) 19 Subway stations: a) Kobylisy – concreting the arch of 
the tunnel (2004), b) Letňany – concreting the columns (2007) 20 Blanka tunnel, Patočkova street, 
Prague 21 Coloured concrete at the fountain in Prague-Karlín 22 a), b) Complete reconstruction 
and extension of Central Waste Water Treatment Plant on the Císařský Island (2016, 2017)  
23 Family house, Prague, Velká Skála (2017) 

19a

18a 18b 19b

20 21

22a 22b 23

objemovou hmotnost, vývoj hydra-
tačního tepla a  reologii zejména sa-
mozhutnitelných betonů. Technolog 
přitom stále pracuje s  materiály, ze-
jména kamenivy, jejichž kvalita se ne-
ustále mění.

Technologie betonu je stará tak, jak 
betonové konstrukce samotné, jen se 
během století zásadně proměnila a stá-
le musí reagovat na  nové materiály 
a trendy.

Ing. Milada Mazurová

miladamazurova@seznam.cz

Fotografie: 1 – David Šimeček, 2 – Pinterest,  

3 – František Fridrich, 4 – www.digitalniknihovna.cz,  

5 – archiv Národní galerie v Praze,  

6 – archiv Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 

7 – Petr Novák (Wikipedie, 8 – [11], 9 – (Wikipede),  

10 – archiv Václava Lídla, 11 – archiv Tomáše Jandy, 

12a, 12b – Státní okresní archiv Zlín, 

13 – www.transportbeton.cz, 14 až 23 – archiv autorky




