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jiÏ podruhé v krátké historii ãasopisu BETON
TKS se mi dostalo cti napsat úvodník k ãíslu,
které je vûnováno pfiedev‰ím sanacím betono-

v˘ch konstrukcí. ZároveÀ je vydání tohoto ãísla ãasovû naladûno
tak, aby odpovídalo termínu jiÏ tradiãního, dvanáctého sympozia
s tematikou sanací betonov˘ch konstrukcí s názvem SANACE
2002. 

V leto‰ním roce se organizaãní v˘bor tohoto sympozia rozhodl
uvést do programu nové téma, a to „Ochrana Ïivotního prostfie-
dí“. Îivotní prostfiedí, které nás v‰ude obklopuje, respektive jeho
nejdÛleÏitûj‰í souãást, pfiíroda, b˘vá ãasto bráno jen jako jakési
„pozadí“ pro v‰echny na‰e ãinnosti odehrávající se z na‰eho
pohledu na „popfiedí“. Domnívám se, Ïe i ãlovûk a lidská spo-
leãnost patfií do celkové mnoÏiny Ïivotního prostfiedí. Samo-
zfiejmû ãlovûk i Ïivotní prostfiedí se navzájem ovlivÀují. Chci se
tentokrát chvilku zamyslet nad souvislostmi sanací betonov˘ch
konstrukcí a ochrany Ïivotního prostfiedí

Celé stavebnictví mÛÏe b˘t pojato jako urãit˘ druh ochrany ãlo-
vûka pfied pfiírodou. VÏdyÈ po celé vûky vût‰ina stavebních dûl
slouÏila pfiedev‰ím k tomu, aby upravovala podmínky v okolním
prostfiedí tak, aby lidská spoleãnost byla schopna pfieÏít. Pro tento
úãel si lidé zaãali stavût nejen svá (nejprve skromná) obydlí, bylo
nutné také vytvofiit dopravní cesty a zkrotit (nebo se o to alespoÀ
snaÏit) pfiírodní Ïivly…

Od poãátku svého v˘voje si ãlovûk pfiírodu podmaÀoval a vyu-
Ïíval její – zpoãátku – nevyãerpatelné zdroje. Tyto zdroje se pak
nejv˘znamnûj‰í mûrou podílely na bohatnutí ãlovûka jako jedin-
ce i lidské spoleãnosti. Podle stupnû podmanûní si Ïivotního pro-
stfiedí, dovolil bych si dokonce tvrdit (pfienesenû a s urãitou nad-
sázkou) podle stupnû vyspûlosti stavebnictví, se mÛÏe jiÏ
odpradávna pomûfiovat i stupeÀ v˘voje lidské spoleãnosti. Mohla
by se vést dlouhá debata o dal‰ích aspektech v˘voje lidské spo-
leãnosti. Já se ov‰em hlásím mezi stavafie, takÏe mi odpusÈte
tento stupeÀ zjednodu‰ování. Na‰tûstí, s rostoucím stupnûm
v˘voje, si lidská spoleãnost více uvûdomuje nutnost chránit
nejen sama sebe, ale i okolní prostfiedí, které mÛÏe v koneãném
dÛsledku rozhodnout o samé existenci Ïivota.

Nyní si dovolím pfiejít blíÏe k podstatû my‰lenky, kterou bych
rád vyjádfiil. V souãasné dobû se nacházíme na vysokém stupni
na‰eho v˘voje. Jak vysokém, to je zase sloÏitûj‰í odpovûì.
V‰ichni doufáme, Ïe v˘voj bude pokraãovat i nadále. V rámci
na‰eho stupnû rozvoje jsme, doufám, schopni pfiipustit, Ïe ve
valné mífie jsme si od pfiírody vzali jiÏ dost, Ïe bychom se mûli
v dal‰ím útoku na ni v˘raznû uskrovnit a Ïe bychom se mûli více
zamûfiit na racionální vyuÏití tûch hmotn˘ch statkÛ, které jiÏ dnes
máme k dispozici. Nechtûl bych se zaobírat jiÏ stálicemi na nebi
ochrany Ïivotního prostfiedí v na‰í republice, tj. v˘stavbou nûkte-
r˘ch projektÛ prÛmyslu a infrastruktury, které jsou sledovány
velmi ostraÏitû. Na jedné stranû vidíme racionální (nûkdy ov‰em
také pseudoracionální) poÏadavky na nové exploatování pfiírody,

na druhé stranû zase vidíme houfy rÛzn˘ch ekologick˘ch funda-
mentalistÛ, ktefií se vlastnû kontraproduktivnû stávají zase pseu-
doekology. 

Chci se vrátit k problematice sanací betonov˘ch konstrukcí.
Jako prezident SdruÏení pro sanace betonov˘ch konstrukcí, které
v souãasné dobû sdruÏuje na padesát organizací z celé âeské
republiky, bych chtûl totiÏ podtrhnout fakt, Ïe na‰e SdruÏení se
hlásí k této problematice. Proto také bylo pro nás nové téma
pov˘‰eno na kapitolu na‰eho kaÏdoroãního setkání na symposiu
SANACE 2002. Zá‰titu nad touto akcí pfievzalo právû Ministerstvo
Ïivotního prostfiedí.

Vzhledem k tomu, Ïe velká ãást objektÛ na‰eho zájmu se
nachází v pfiírodû, mûli bychom se v rámci zaji‰tûní tzv. udrÏitel-
ného rozvoje postarat pfiedev‰ím o to, aby právû tyto objekty
slouÏily plnû svému urãení. Místo asanací (které svou podstatou
mohou b˘t velmi nevlídné k Ïivotnímu prostfiedí) a následné
v˘stavbû nov˘ch objektÛ (coÏ opût mÛÏe b˘t pro Ïivotní prostfie-
dí nepfiíznivé), bychom mûli více a více uvaÏovat o sanacích.

Sanace betonov˘ch konstrukcí totiÏ mají jako jeden z hlavních
cílÛ slouÏit k tomu, aby se vysoce sofistikovan˘mi technologiemi,
s relativnû nízk˘m poÏadavkem na spotfiebu stavebních hmot,
navracely star˘m betonov˘m konstrukcím, ãasto s historicky
památkov˘m charakterem, pÛvodní vlastnosti. Respektive, aby
tûmto konstrukcím bylo dáno nové vyuÏití. Jako objekty na‰eho
zájmu mÛÏeme vidût napfiíklad inÏen˘rské objekty na dopravních
stavbách, vodohospodáfiské stavby, obytné komplexy, ale
i mnoho prÛmyslov˘ch objektÛ. Domnívám se, Ïe se jedná
o velice dÛleÏit˘ aspekt práce odborníkÛ na sanace, kter˘ je vlast-
nû jedineãn˘ v rámci celého stavebnictví.

To byl jak˘si „makropohled“ na problematiku sanací betono-
v˘ch konstrukcí. Naproti tomu „mikropohled“ nám ukazuje, Ïe pfii
sanacích betonov˘ch konstrukcí se pouÏívají technologie, které
souvisejí s produkcí stavební sutû, ãasto kontaminované rÛzn˘mi
zneãi‰Èujícími látkami, pouÏívaná stavební chemie se musí také
pouÏívat pfiesnû pfiedepsan˘mi zpÛsoby a postupy, aby nemoh-
lo vznikat ohroÏení Ïivotního prostfiedí. Pfii sanacích se také ãasto
pouÏívají pra‰né technologie. Je na investorech, projektantech
i realizátorech, aby tyto pouÏívané technologie byly plnû v soula-
du se zásadami ochrany Ïivotního prostfiedí. V‰ichni víme, Ïe tyto
zásady je moÏné dodrÏovat, ov‰em je nutno pro to vytvofiit spo-
leãn˘ prostor. 

Je tfieba si uvûdomit fakt, Ïe v pfiípadû zapracování ekologick˘ch
zásad jiÏ do pfiípravy sanaãního projektu (nejprve na stranû inves-
tora, potom návrhov˘m opatfiením, nakonec pak u realizátora),
patrnû bude tfieba vytvofiit také potfiebn˘ prostor i ve financová-
ní. Ochrana Ïivotní prostfiedí není právû levná záleÏitost. Na
druhé stranû si tím lépe uchráníme to nejcennûj‰í, tzn. prostfiedí,
ve kterém Ïijeme. Také na‰im potomkÛm pfiipravíme pfiíznivûj‰í
podmínky pro udrÏení uspokojivého stavu. 

Na závûr shrnuji v krátkosti to, co povaÏuji za podstatné a ãím
bych rád uvedl diskusi právû na sympoziu SANACE 2002.
Pfiispûjme na‰í invencí k tomu, abychom prosazovali sanace
betonov˘ch konstrukcí, a nejen proto, Ïe je prostû nutné je pro-
vést. Podívejme se na cel˘ problém také trochu „ekologick˘ma“
oãima a takto kaÏd˘ svou hfiivnou pfiispûjme k tomu, aby se Ïivot-
ní prostfiedí za „nás“ jiÏ dále nezhor‰ovalo…
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