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TVORBA REPLIKY ZÁBRADELNÍ VÝPLNĚ  
Z PŘEDSÁDKOVÉHO BETONU
Aleš Hvízdal, David Čítek, Vítězslav Vacek, Petr Tej

Článek se zabývá výběrem a ověřením vhodnosti postupů pro vytvoření repliky prefabrikovaného prvku zábradlí 
nad obloukovým mostem Libeňského soumostí. Cílem bylo nalézt způsob, který by v maximální možné míře spl-
ňoval podmínky pro rekonstrukci betonových konstrukcí a zároveň by byl proveden v intencích restaurátorských 
zásahů obvyklých na památkově chráněných objektech z betonu. Při rekonstrukci této části zábradlí byla zjištěna 
kamenická technika úpravy povrchu, která by do budoucna mohla být cestou k efektivnímu doplnění nových ma-
teriálů do původní hmoty zábradlí bez výrazných estetických rozdílů. 

PRODUCTION OF A REPLICA INFILL PANEL FOR A BRIDGE PARAPET MADE OF A HISTORIC DECORATIVE CONCRETE
The article describes the selection process for the best materials and production methods for casting replica ele-
ments in the restoration of a parapet of a historic Libensky bridge in Prague. The aim was to find the best way of 
satisfying both the technical requirements of this project and the requirements for restorations of listed historic 
concrete structures. Methods used by original stonemasons were revealed during the restoration work. These may 
be used in future again when similar historic decorative concrete required repairs using modern materials while 
ensuring that the restoration did not produce any significant changes in appearance of the restored structure.

Popis zábradelního prvku
Zábradlí nad obloukovým mostem Li-
beňského soumostí je složeno ze tří 
typů do sebe vkládaných prefabriko-
vaných částí, které jsou osazeny do 
podélné drážky mostní římsy. Jedná 
se o sloupky, výplně a podélná madla, 
která mají dělicí spáry v místě sloupků. 
Díly jsou spojeny systémem pero-dráž-
ka. Obvod sloupku je perem, které je 
vloženo do drážek okolních částí. U vý-
plně je horizontální spoj perem a verti-
kální drážkou. Při rozebírání dílců bylo 
zjištěno, že ve spojích bylo užito tvrdé 
maltové směsi. 

Jednotlivé prvky zábradlí byly vyro-
beny jako prefabrikáty, které byly sesa-
zeny na stavbě, výjimku tvoří cca 10 % 
zábradlí v místech nad pilíři, kde je zá-

bradlí provedeno jako monolitické. Vý-
plňové desky a  madla byly vyrobeny 
souběžnou betonáží jádrového beto-
nu a předsádkového betonu s mramo-
rovým kamenivem. (Jádrový beton je 
beton s běžným kamenivem, předsád-
kový beton je lícový beton s přísadou 
minerální drti s  viditelným povrchem 
bez úpravy nátěrem, omítkou nebo 
obkladem). 

Předsádkový beton má u  prefabri-
kovaných prvků typickou tloušťku cca 
30 až 40 mm a u monolitických částí 40 
až 70 mm. Sloupky byly dusány z jedné 
směsi s mramorovým kamenivem.

Z provedené diagnostiky zábradlí je 
zřejmé, že přibližně 30 % prefabrikova-
ných prvků zábradlí je poškozeno nebo 
bylo již dříve vyměněno za nevhodné 

kopie, které svým povrchem neodpo-
vídají originálním prvkům. Původnímu 
materiálu neodpovídal ani typ kame-
niva (mramorová drť), ani jeho granu-
lometrie. Typickým poškozením prefa-
brikovaných desek je odlomení hrany 
desky, zpravidla u  sloupků. Místa, kde 
v minulosti došlo k odpadnutí ulomené 
hrany, jsou provizorně doplněna malto-
vou vysprávkou. V  několika případech 
bylo zjištěno poškození desky trhlina-
mi. Monolitické desky zábradlí v  rozší-
řené části konzoly nad pilíři jsou zpra-
vidla poškozeny trhlinami šířek 1 až 
4 mm u podstavců kandelábrů či v pů-
dorysném zalomení tvaru. Z  povrchu 
madel a povrchu většiny desek a sloup-
ků směrem k chodníkům je vymyté po-
jivo, zpravidla až do hloubky 1 až 3 mm. 
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1 Výkres výplně, která je jednou ze tří částí prefabrikovaného zábradlí z předsádkového betonu 2 Fotografie zábradlí, kde jsou viditelné všechny tři části: 
madlo, sloupek, výplň. Madlo vpravo je novodobý doplněk, který neodpovídá původnímu povrchu ani směsi s použitím mramorového kameniva
1 Drawing of the infill, which is one of the three parts of the precast concrete parapet where a decorative surface layer of concrete was used  
2 Photograph of the parapet, showing all its three parts: handrail, post, infill. The handrail on the right is a modern addition. It does not match  
the original surface concrete which used a marble aggregate
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Poruchy zábradlí se nacházejí převážně 
nad klouby oblouků, kde již neprochá-
zejí přiznané dilatační spáry jako u níže 
položených částí konstrukcí.

Předsádkový beton
Struktura pohledového, kamenicky 
opracovaného předsádkového beto-
nu je obvykle hutná, tj. pevná a kom-
paktní, v  některých případech však 
může cementový tmel obsahovat větší 
množství makropórů. Tyto makropóry 
se mohou objevit i  lokálně pod kom-
paktním povrchem, což znamená, že 
struktura může být místy slabě meze-
rovitá, a tím náchylná na odprýskává-
ní cyklickým působením vody a  mra-
zu. Maximální rozměr zrna drceného 
kameniva, které bylo použito pro vý-
robu předsádkového betonu, je 25 až 
30  mm, avšak lokálně je možné najít 
i kamenivo o rozměru až 70 mm. 

Pevnost v  tlaku použitého betonu 
se může lišit a  charakteristická kry-
chelná pevnost, která byla zjištěna 
zkouškami, se pohybuje v rozmezí 35 
až 50 MPa. Pevnost povrchových vrs-
tev předsádkového betonu v tahu by-
la zjištěna vysoká, průměrně 4,8 MPa. 
Povrchová nasákavost předsádkové-
ho betonu je nízká, což je dáno zmiňo-
vanou hutností matrice. Předsádkový 
beton má i  dle dnešních požadavků 
dostatečnou odolnost proti působení 
CHRL, tj. odpovídá požadavkům pro 
stavby pozemních komunikací s před-
pokládanou životností 100 let (dle 
platné normy ČSN EN 206+A2). 

Tloušťky krycí vrstvy výztuže zá-
bradelních desek jsou 80 mm (svislá 
výztuž) a  65 mm (vodorovná výztuž), 
avšak u obvodu desky je krytí výztuže 
podél svislé drážky jen 15 až 20  mm. 
Sloupky nevyhovují aktuálnímu po-
žadavku na minimální tloušťku krycí 
vrstvy 55 mm, což je způsobeno subtil-
ností průřezu sloupku, který má tloušť-
ku pouze 90 mm. Tloušťka zkarbona-

tované vrstvy předsádkového betonu 
se pohybuje v  rozmezí 0 až 10 mm. 
Stanovený obsah chloridů v  předsád-
kovém betonu nepředstavuje riziko 
pro vznik koroze ocelové výztuže. 

Jádrový beton
Struktura jádrového (vnitřního) beto-
nu prefabrikovaných ani monolitických 
částí není homogenní, její hutnost kolísá 
od hutné až místy po slabě mezerovitou. 
Beton obsahuje vyvážený podíl drobné-
ho a hrubého těženého kameniva. Ma-
ximální rozměr zrn hrubého kameniva  
běžně dosahuje 50 až 70 mm. Průměr-
ná objemová hmotnost jádrového be-
tonu prefabrikovaných i monolitických 
zábradelních desek je 2 270 kg/m3, 
pevnost v  tlaku je velmi variabilní (ν = 
30 %). Charakteristická pevnost odvo-
zená z  výsledků zkoušek odpovídá 
pevnostní třídě betonu C20/25. Mrazu-
vzdornost jádrového betonu odpovídá 
pouze T25, takže nesplňuje požadavky 
na mrazuvzdornost betonu pro stavby 
pozemních komunikací s předpokláda-
nou životností 100 let pro stupně vlivu 
prostředí XF. V jádrovém betonu nebyly 
identifikovány zjevné typické znaky al-
kalicko-křemičité reakce kameniva. 

Výroba repliky 
betonového dílce
Pro výrobu repliky bylo navrženo pro-
vedení v horizontální dřevěné formě. 
Betonová směs byla navržena jako zá-
kladní sanační beton s  bílou vápen-

covou drtí a  mírně světlou pigmen-
tací, blízkou současnému vzhledu 
očištěného povrchu předsádkové-
ho betonu. Při pozdějším detailněj-
ším petrografickém rozboru kameni-
va odebraného z  diagnostikovaného 
prvku pro co nejpřesnější určení vy-
správkové hmoty bylo zjištěno, že pl-
nivem není vápencová, ale mramo-
rová drť. Tento detailní petrografický 
rozbor byl proveden až po úvodních 
testech výroby repliky, jež byla vytvo-
řena s použitím vápencové drti z Čer-
tových schodů. (obr. 4 a 5)

Technologie výroby repliky
Z  původních písemných specifikací 
stavby je patrné, že předsádkový be-
ton byl dusán společně s  jádrovým 
betonem. V dokumentech je také pří-
mo definováno, že není možno před-
sádkový beton aplikovat jako omítku. 
Spolu s tímto tvrzením je zde i zmínka 
o  poměru pojiva ke kamenivu, které 
bylo definováno 1:3.

Replika byla vyrobena z  jednoho 
betonu, jehož finální povrch je shodný 
s povrchem originálních dílů. Vzhledem 
ke složení základní směsi a velmi nízké-
mu vodnímu součiniteli, jehož udržení 
bylo motivováno dosažením co nejvyšší 
trvanlivosti, vykazoval beton panelů re-
pliky následující parametry:
• průměrná objemová hmotnost  

cca 2 460 kg/m3,
• průměrná krychelná pevnost v tlaku 

po 7 dnech cca 75 MPa,

3 Demontovaný zábradelní panel ve fázi destruktivního sondování na dvoře KÚ 
ČVUT v Praze; tloušťky krycí vrstvy výztuže zábradelních desek jsou 80 mm (svislá 
výztuž) a 65 mm (vodorovná výztuž), avšak u obvodu desky je krytí výztuže podél 
svislé drážky jen 15 až 20 mm 4 Vápencová drť – drobnější, použitá pro vytvoření 
repliky betonového dílce 5 Vápencová drť – hrubší, použitá pro vytvoření repliky 
betonového dílce
3 Dismantled parapet panel in the courtyard of the CTU in Prague during  
a destructive inspection. The thicknesses of the cover layer of the reinforcement 
in the railing panels are 80 mm (vertical reinforcement) and 65 mm (horizontal 
reinforcement), but at the perimeter of the panel the cover of the reinforcement 
along the vertical groove is down to only 15-20 mm 4 Fine grained crushed 
limestone used to create a replica of a concrete element 5 Coarse crushed 
limestone used to create a replica of a concrete element
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• průměrná krychelná pevnost v tlaku 
po 28 dnech cca 85 MPa,

• hloubka průsaku při zkoušce odol-
nosti proti tlakové vodě maximál-
ně 8 mm.

Kamenická úprava povrchu 
repliky
Po sedmi dnech zrání za vlhka by-
ly prefabrikáty převezeny z  výrobny 
společnosti KŠ Prefa do laboratoří 
Kloknerova ústavu ČVUT v Praze, kde 
dále zrály volně na vzduchu a kde by-
la provedena kamenická úprava je-
jich povrchu jak z vrchní strany, tak ze 
strany spodní od formy. Přes rozdílný 
charakter obou typů povrchů se po-
tvrdilo, že lze obě plochy opracovat 
kamenickými postupy s  obdobným 
výsledným vzhledem. 

V  historických specifikacích díla je 
uvedeno, že kamenicky opracovávaný 
povrch by měl mít tloušťku minimál-
ně 30 až 40 mm a měl by být dostateč-
ně vyzrálý, resp. od odbednění by mělo 
uplynout minimálně šest týdnů. 

S  ohledem na množství ploch je 
dále doporučeno používat pro opra-
cování mechanické nástroje poháně-
né stlačeným vzduchem. Ze zkoušek 
opracování je stále patrný větší podíl 
šedých pojivových ploch, který je pří-
značný pro vrstvy betonu blíže povr-
chu, kde ještě není obnaženo kameni-
vo do větší hloubky (obr. 8).

Závěr
Cílem projektu bylo ověřit možnost 
výroby repliky prefabrikovaných čás-
tí zábradlí i  s  přihlédnutím na dobové 
kamenické ruční opracování povrchu. 
Repliky lze vytvořit a  nahradit jimi již 
nevyhovující části, i  přestože je z  pra-
cí patrná komplexita jejich výroby. Ať 
už jde o  vizuální kvality kamenického 
opracování povrchu, tak i  o  sestavení 
vhodných receptur, kterých bude z hle-
diska struktury a  barevnosti potřeba 

více variant pro každou typickou část. 
V úvahu by připadala i varianta betoná-
že ve větším bloku s následným nařezá-
ním v místech budoucích pohledových 
ploch. Tím by mohla být zjednodušena 
práce při obnažení zrn kameniva, důle-
žitá pro přiblížení se rozměrům zrn i pro 
docílení podobnosti se zvětralým povr-
chem původních dílů. Pro vytvoření re-
pliky byla použita vápencová drť, která 
by však měla být nahrazena mramoro-
vou drtí, jež byla v  diagnostikovaném 
prvku petrograficky zjištěna. V součas-
nosti je možno získat bílý český mramor 
ve stále funkčních lomech z oblasti Je-
seníků, odkud bylo podle historických 
písemných zdrojů dováženo i  původní 
kamenivo. 

Z  celého výzkumu je jasně patrné, 
že k rekonstrukci historických mostů je 
nutné přistupovat z řady hledisek, např. 
ze stavebního, z kamenického či restau-
rátorského, a  vycházet i  z  historických 
písemných zdrojů, které mohou osvět-
lit obtížně zjistitelná fakta o  detailech 
dobové technologie výroby či tehdy po-
užívaných zdrojích surovin.

Výrobní princip předsádkových be-
tonů byl použit při výstavbě mnoha 
mostů budovaných na začátku 20. sto-
letí, proto je vhodné se dnes, resp. v do-
bě rekonstrukcí těchto mostů, daným 
tématem zabývat. Rekonstrukce před-
sádkových betonů je plánována i  na 
mostech zapsaných na seznamu hmot-
ných památek.

Tato práce byla podpořena z programu  
Ministerstva kultury České republiky na podporu 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 
národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 
(NAKI II), grantový projekt č. DG20P02OVV005 
Technologie a postupy pro ochranu historických 
betonových mostů.
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všichni: Kloknerův ústav ČVUT v Praze

6 Pohled do bednění – formy s osazenou výztuží 7 Ukládání betonové směsi do formy 8 Vzorek 
s vybraným typem hrubšího ručního pemrlování (štokováním) obdobného jako u originálu i s jemným 
páskem na hranách  9 Vzorky replik prefabrikátu zábradelního panelu na dvoře KÚ ČVUT v Praze
6 View into the formwork – a mould with the reinforcement in place 7 Placing of the concrete mix 
into the mould 8 Sample with a selected type of coarse surface treatment of the hardened concrete 
similar to the original and with a band of fine texturing along the edges 9 Samples of the replicas of 
precast parapet panels in the yard of the Klokner Institute of the CTU in Prague
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