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Přírodní charakter vymývaného betonu 
zpříjemňuje atmosféru vsetínského parku 

 
GRANISOL je využíván městskými architekty při navrhování pěších zón, parků, 

hřišť nebo cyklostezek 

 
PRAHA, 26. ŘÍJNA 2016 – Nápaditě navržené parky mají svou atmosférou vytvářet přirozené 

klidové zóny i zvyšovat komfort bydlení. Novou, vlídnou tvář získal i park usazený mezi 

vsetínskými sídlišti Trávníky a Rybníky. V rámci revitalizace se dočkal nových tras chodníků, 

úpravy sportovišť i nové zeleně. Pro realizaci komunikací a chodníků byl, s ohledem na jeho 

dlouhou životnost, zvolen beton. Přírodní vzhled získal betonový povrch díky unikátní 

technologii GRANISOL od společnosti CEMEX. Ta vymytím povrchové vrstvy betonu a dalším 

úpravám dává betonu jedinečný vzhled, který nenásilně a harmonicky zapadá do okolní krajiny 

parku. 

 

Parky, ale i veřejná architektura obecně, by měly v první řadě sloužit veřejnosti, nabídnout přátelské 

prostředí, které by odpovídalo dnešním nárokům na kvalitu a zároveň vytváří relaxační a odpočinkové 

zóny. Revitalizace parku mezi sídlišti Trávníky a Rybníky ve Vsetíně tento požadavek splnila ve všech 

ohledech. Chodníky, včetně obslužných cest byly provedeny primárně v přirozených křivkách a oblých 

tvarech. Pro obslužné komunikační cesty projektanti vybrali dvě varianty povrchů, a to GRANISOL, 

beton s vymývaným povrchem, a beton upravený kartáčováním.  

 

Kromě chodníků se stavebních úprav dočkala i dvě sportoviště a dvě dětská hřiště na straně sídliště 

Trávníky a dvě dětská hřiště na „rybnické“ straně parku. Přibyly plochy s nainstalovanými cvičebními 

prvky pro mládež a dospělé. Součástí revitalizace byla také instalace nového veřejného osvětlení, 

laviček, odpadkových košů, ale také sušáků na prádlo a klepačů na koberce. Obnova se dotkla i 

zeleně. 

 

Únosnost i pro pojezd těžkých vozidel 

Rozsah stavebních prací byl značný. Jen nový povrch chodníků a obslužných cest čítal přes 3000 m2, 

z toho asi 1900 m2 činily plochy z vymývaného betonu GRANISOL. Tvary chodníků a cest šířky 1,20 

až 1,50 cm byly navrženy jako nepravidelné, některé části cest musely být vysoce únosné a vydržet 

zatížení spojené s pojezdem těžkých vozidel, například hasičů. Pro pojezd mechanizace byla tloušťka 

betonové vrstvy vybraných cest zvýšena z 10 cm na 16 cm.  

 

Výhody vymývaných betonů GRANISOL 

Oproti běžnému betonu zaujme vymývaný beton přírodním vzhledem, který je tvořen plasticky 

vystupující strukturou použitého kameniva. „Tato technologie rozšiřuje využití betonu v místech, kde 

se o aplikaci díky jeho industriální podstatě dříve neuvažovalo,“ uvádí Ing. Daniel Šmíd, produktový 

specialista ze společnosti CEMEX, který dohlížel nad průběhem realizace ve Vsetíně. Dekorativní 

vymývaný beton GRANISOL vynikne v podobě chodníčků a zahradních stezek, příjezdových cest, 

parkovacích ploch, teras, případně zkrášlí okolí bazénů. Právě díky kombinaci vysoké odolnosti, 

dlouhé životnosti a zajímavému vzhledu je GRANISOL využíván stále častěji i městskými architekty 

při navrhování pěších zón, parků, dětských hřišť nebo cyklostezek.  

 

Plocha z vymývaného betonu je na pohled celistvá, vyniká výbornou protiskluzností, může mít 

libovolný geometrický tvar. Do ploch GRANISOL lze velmi efektně kombinovat s  dalšími materiály či 

konstrukcemi a dotvářet tak charakter prostředí, např. integrací pražců, kamenů nebo jen zeleně. 

Realizovaná plocha je stabilní, ani v dlouhodobém horizontu nedochází k lokálnímu sedání, 

konstrukce je totiž samonosná. Díky bezespárovému povrchu nehrozí prorůstání plevelem a 
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travinami. Plocha se velmi dobře udržuje běžným způsobem. Povrch je na pohled příjemný i při 

ostrém slunci, kdy nedochází k nadměrné odrazivosti a přesvětlování, takže neoslňuje.  

 

Dlouhá životnost s nízkými náklady 

Každá plocha z vymývaného betonu GRANISOL je přitom originál. Finální vzhled totiž zásadně ovlivní 

použité kamenivo, především jeho velikost, tvar a zbarvení. Dalšími faktory, ovlivňujícími originální 

vzhled betonu, je hloubka vymytí a případná pigmentace cementového pojiva dle požadavků 

zákazníka. 

 

Z hlediska nákladů se jedná o jednu z nejdostupnějších ploch z pohledu přípravy podkladu, následné 

údržby a mimořádné životnosti. Pokládka je rychlá, běžný výkon u chodníčků je až 300 m/denně. 

Technické rozvody pro osvětlení, případné kotvicí prvky laviček, odpadkových košů, zábradlí apod. lze 

snadno zakomponovat přímo do samotného chodníku. Vymývaný beton lze položit jak na rovině, tak 

ve spádu. 

 

Postup realizace 

Technologie vymývaných betonů spočívá v položení čerstvé betonové směsi, poté opatření jejího 

povrchu speciálním postřikem, který do určité hloubky zastaví tvrdnutí cementu. Následující den se 

tato povrchová vrstva pojiva odstraní vymytím tlakovou vodní myčkou a viditelné zůstane pouze 

kamenivo. Speciální impregnací je konstrukce a povrch ošetřen pro důkladné vyzrání a zároveň 

chráněn před znečištěním tekutinami, oleji nebo napadením mechem či plísněmi, často se 

vyskytujícími v biozónách.  

 

Ve Vsetíně je podklad pro betonové plochy tvořen vrstvou hutněného podsypu tloušťky 10-15 cm. 

Chodníčky a cesty jsou rámovány klasickými betonovými obrubníky kombinovanými s plastovými 

flexibilními segmenty. V případě extrémně namáhaných ploch či nestabilního podloží lze zvýšit 

únosnost konstrukce z vymývaného betonu GRANISOL doplněním o výztužné ocelové sítě. 

Smršťovací spáry se provádějí před vymýváním nařezáním betonu na části o velikosti cca 6 x 6 m, 

v případě chodníků tak, aby délka odpovídala přibližně trojnásobku jeho šířky. Ve Vsetíně se 

smršťovací spáry prováděly po 3 metrech.  

 

Dle namáhání a provozu se impregnování obnovuje cca po 5 až 7 letech. „Nenáročné pochozí plochy 

zpravidla stačí impregnovat každých 10 let, zatímco vysoce zatěžované pojízdné plochy je vhodné 

ošetřit častěji, zpravidla za 2-5 let,“ upřesňuje Daniel Šmíd.  

 

Koncepčním řešením a použitím vhodných materiálů, které se podařilo velmi citlivě a nenásilně vsadit 

do přírodního prostředí, si nová podoba parku získala nejen přízeň obyvatel, ale také odborné 

veřejnosti. Koho by napadlo, že při procházce parkem nekráčí po štěrkové lesní cestičce, ale po 

betonu! GRANISOL je důkazem, že i beton může být velmi příjemnou a vkusnou součástí přírodních 

ploch, aniž by narušoval celkový estetický vjem, a to po mnoho desítek let. 

 

### 
 
O CEMEXu 
CEMEX je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, který poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby 
zákazníkům ve více než 50 zemích. Mexická společnost působí v České republice od roku 2005. Po sloučení se 
společností Holcim provozuje CEMEX v Česku 73 betonáren, 11 štěrkoven, 7 kamenolomů, cementárnu, 
cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. CEMEX zaměstnává cca tisíc zaměstnanců v České 
republice a 20 zaměstnanců na Slovensku. CEMEX je držitelem certifikátů, které potvrzují nadstandardní kvalitu 
produktů a poskytovaných služeb. Všechny betonárny, cementárna, cementová mlýnice, lomy a štěrkovny 
CEMEX v ČR mají certifikáty ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008. 
 
CEMEX disponuje moderními výzkumnými a diagnostickými laboratořemi betonu a kameniva. Aktivní spoluprací 
s vývojovými středisky přináší do výroby nejmodernější poznatky a technologie. CEMEX má bohaté zkušenosti 
s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním efektivity a podporou udržitelného rozvoje. CEMEX 
se zavázal ke splnění cílů biologické rozmanitosti, které definuje iniciativa Building Biodiversity. CEMEX 
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intenzivně spolupracuje s členy BirdLife International především v České republice, Španělsku, Velké Británii, 
Francii, USA, Malajsii, Mexiku a Dominikánské republice. Více informací lze nalézt na internetové adrese: 
www.cemex.cz a www.cemex.com  
 
 

 
Kontakty pro média: 
 
Vesselin Barliev, PA & Communication Manager – CEMEX Czech Republic, Tel.: 602174646, 
vesselin.barliev@cemex.com  
 
Marie Hodačová Šimonovská – Privilege PR, Tel.: 777 840 414, simonovska@privilegepr.cz  
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