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Jak ukazuje současná stavební praxe,
termín „pohledový beton” je bez bližší
specifikace nejednoznačný a může být
příčinou sporů a nedorozumění mezi
zúčastněnými stranami při zadání, realizaci a zejména při posuzování a předání finálního díla. Česká betonářská
společnost proto v dubnu letošního roku vydala druhé, přepracované vydání
technických pravidel (TP) věnujících se
této oblasti stavební praxe.

složek betonu a způsobu
Cílem TP je zpřehlednit
provádění, která je nutno
procesy při stanovovázajistit, aby bylo očekávaní technických a smluvných výsledků skutečně
ních požadavků na přídosaženo. Součástí TP je
pravu a realizaci betononově sestavená tabulka 1
vých konstrukcí v kva03 (2018)
Třídy pohledového betolitě pohledového betonu a doplňkové specifinu a zároveň napomoci
POHLEDOVÝ BETON
kace, v níž je pro názork dokonalejšímu zvládánost uveden příklad spení technologie jeho výcifikace pohledového beroby v České republice.
tonu tak, jak by měla být
TP se snaží nabídnout
uváděna v projektové doinvestorům, architektům,
kumentaci.
projektantům a zhotoviV neposlední řadě by
telům ucelený návod, jak
pro různé oblasti uplatnění pohledové- TP měla zásadně napomoci k objekho betonu stanovit požadavky na bed- tivnímu posouzení kvality povrchu moněné pohledové betonové plochy tak, nolitické betonové konstrukce nebo
aby byly smysluplné a současně pro- prefabrikovaného betonového dílce
veditelné, resp. aby vyhověly možnos- v souladu s předem definovanými požadavky projektanta či investora a zatem díla.
Za tímto účelem TP uvádějí všechna mezit možným sporům při předávápodstatná opatření týkající se bednění, ní díla.
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Obr. 1

Otřep

Obr. 2

Obr. 3

Různé způsoby uzavření spínacích otvorů

Publikace je obohacena fotografiemi nejen zdařilých realizací pohledového betonu, ale zejména množstvím fotografií, které názorně ilustrují použité
termíny (např. obr. 1 až 4). Součástí publikace je také příloha 2, ve které jsou
na 26 fotografiích zobrazeny nejčastější vady pohledového betonu (např.
obr. 5 a 6).
Autoři při tvorbě tohoto přepracovaného vydání vycházeli především
z 1. vydání TP ČBS 03 Pohledový beton z roku 2009 a dále z obdobných
dokumentů používaných v zahraničí –
zejména ze současné rakouské a německé směrnice pro pohledový beton a ze slovenské publikace Pohľadový betón. Tyto podklady byly doplněny
o poznatky a zkušenosti s realizacemi
pohledového betonu v prostředí České republiky a o relevantní informace
z rozsáhlé odborné literatury.
Zájemci si mohou tuto publikaci zakoupit přímo v sídle České betonářské společnosti na adrese Samcova 1, 110 00 Praha 1 nebo objednat na
e-mailu cbsbeton@cbsbeton.eu.
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Pláště bednění a jejich otisky na povrchu betonu – prkna s drážkou

Upevnění pláště bednění z pohledové strany u nosníkového nebo atypického bednění
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Obr. 5 Vada pohledového betonu:
nedostatečně zhutněný beton (v dolní části),
krvácení betonu a zatečení cementového
tmele na povrch betonu předchozího záběru
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Obr. 6 Vada pohledového betonu: použití
opotřebovaného bednění, chybné sesazení
bednicích dílců a otisk nečistot a nákresu
z bednění na povrch betonu
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