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Pro dosažení pohledovosti betonu tj. povrchu konstrukčních prvků s minimem povrchových vad je nutná spolupráce investora, architekta, 
projektanta, statika, zhotovitele a dodavatele betonu. Výsledkem spolupráce by měla být proveditelnost betonované konstrukce, zejména hustota 
armatury, možnost prostupů pro ukládací hadice a vibrátory a všechny další okolnosti konkrétního konstrukčního prvku včetně způsobu přípravy 
bednění, metody ukládání a ošetřování betonu.

Níže uvádíme základní pokyny pro betonování pohledového betonu:

Pohledové konstrukce provádět při teplotách + 10 až + 15°C, mimo tyto teploty je zvýšené nebezpečí vzniku povrchových vad. Použít bednící desky 
s co nejkvalitnějším povrchem bez odřenin, škrábanců a zbytků betonu z předchozích betonáží. Dokonalé nanesení separačního prostředku v co 
nejtenčí vrstvě (nátěr, postřik) s následným setřením nadbytečného separačního prostředku např. gumovou stěrkou. Separační prostředek Vám 
doporučí dodavatel bednění (vyhnout se ekologickým separátorům velkým obloukem). Bednění a výztuž před betonáží musí být čisté, bez vody, 
ledu, sněhu atd. při nižších teplotách je vhodný předehřev bednění a výztuže na cca + 15°C.

Prkenný záklop (v případě požadavku otisku struktury dřeva do povrchu konstrukčního prvku) nutno ošetřit, aby záklop nebyl nasákavý – dokonale 
napustit fermeží nebo lazurovací barvou a ošetřit tenkou vrstvou separačního prostředku.

Zajistit dokonalou těsnost bednění, aby nevytékal cementový tmel mimo bednění – vznik hnízd.

Postup ukládání čerstvého betonu do pohledových konstrukčních prvků: 

Nepřerušovaná betonáž celého konstrukčního prvku. Ukládat čerstvý beton po vrstvách max. 0,5 m vysokých. Čerstvý beton rovnoměrně ukládat 
po celé délce betonovaného konstrukčního prvku, neukládat na jedno místo a pak vibrátorem rozhánět!!

Čerstvý beton nesmí padat z výšky větší jak 0,5 m a nesmí narážet do výztuže nebo bednění – nebezpečí segregace a vnášení dodatečného vzduchu 
do čerstvého betonu, vznik hnízd a povrchových bublin (zajistit vhodným rukávem/hadicí, zasunutým mezi vyztuží do bednění co nejníž). Řádně 
vibrovat spuštěním vibrátoru rychle dolů krátkým setrváním v dolní poloze a pomalu vytahovat nahoru, dokud neustane vytlačování zadrženého 
vzduchu, který má tendenci zachytávat se na anomáliích bednění (odřeniny, škrábance, zbytky betonu, zvlášť na hrubém povrchu dřevěného 
záklopu, v případě požadavku otisku struktury dřeva do povrchu konstrukčního prvku) a tvořit na povrchu dutiny a póry. Pozor na převibrování, 
které může mít za následek segregaci.

Vyloučit kontakt vibrátoru s výztuží a bedněním.

Vpichy vibrátoru max. 10ti násobek průměru vibrátoru od sebe. U větších ploch postupovat s vibrátorem šachovnicově.

Při položení další vrstvy čerstvého betonu, vpichy vibrátoru jen tak hluboké, aby lehce zasáhly do předchozí vrstvy.

Ošetřování uloženého čerstvého betonu pohledových konstrukčních prvků:

Pro ošetřování platí vše, co je uvedeno v otázce „Jak obecně postupovat při ukládání a ošetřování čerstvého betonu“ – Ošetřování uloženého 
čerstvého betonu (norma ČSN EN 13670) S NÁSLEDUJÍCÍM ZPŘÍSNĚNÍM!

Konstrukční prvek zajistit proti škodlivým vlivům okolí ihned po dokončení betonáže a ponechat v bednění minimálně 72 hodin, a dokud povrchová 
pevnost konstrukce nedosáhne povrchové pevnosti alespoň 20MPa. Neodbedňovat za deště sněžení, riziko vzniku vápenatých výkvětů (mléčně 
bílých poteklin od stékající vody), čerstvě odbedněný konstrukční prvek chránit před deštěm a stékající vodou alespoň 24 hodin. Nadále trvale 
ošetřovat podle způsobu a doby předepsané projektem (pokud je v projektu) nebo třída ošetřování 4, vývoj pevnosti střední  podle ČSN EN 13670 
odst. 8.5 a příloha F (do dosažení min 70% charakteristické pevnosti betonu). Po celou dobu chránit hotový pohledový konstrukční prvek před 
poškozením a znečištěním od všech negativních vlivů činností probíhajících na stavbě (následné betonáže nad úrovní pohledového konstrukčního 
prvku, stékající rezavá voda z armatur nad pohledovou konstrukcí, mechanické poškození atd.

Výše uvedené pokyny pro ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu jsou pouze obecné a nejsou právně závazné, vhodnost pro konkrétní 
účel použití nelze z těchto pokynů odvodit, vždy je nutné vzít v potaz danou konstrukci a dobu, kdy se beton ukládá, zpracovává a ošetřuje.

V případě nejasností kontaktujte laboratoř, nebo obchodní oddělení společnosti KÁMEN Zbraslav, a.s. 

Co mám udělat pro to, aby konstrukce vypadaly 
co nejlépe – tzv. pohledový beton?
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Ukázky pohledového betonu


