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pfiedseda âeské betonáfiské spoleãnosti
a pfiedseda ãeské skupiny fib

dostává se Vám do ruky poslední ãíslo druhé-
ho roãníku ãasopisu Beton TKS. Máte tedy jiÏ
dva kompletní roãníky. Zatímco první z nich byl,
mÛÏeme fiíci „zábûhov˘“, druh˘ jiÏ více odpoví-

dal pfiedstavám vydavatelÛ o jeho podobû. Mezi hlavní cíle jeho
vydávání patfií poskytování informací technické vefiejnosti o kvali-
tách betonu a ‰ífii moÏností jeho vyuÏití. 

Letos v fiíjnu probûhl první kongres Mezinárodní federace pro
konstrukãní beton fib, kter˘ mûl za jeden z cílÛ ukázat moÏnosti
betonov˘ch konstrukcí. Na kongresu, kter˘ se koná jen jednou za
4 roky, se vÏdy objeví fiada nov˘ch trendÛ a prezentuje se
mnoho staveb postaven˘ch v dobû od posledního kongresu
(v tomto pfiípadû posledního kongresu FIP). Tématika je ‰iroká
a pokr˘vá prakticky celé spektrum v˘stavby betonov˘ch kon-
strukcí. 

Základní informaci o leto‰ním kongresu fib naleznete uvnitfi
tohoto ãísla. Na stránkách ãasopisu pfií‰tího roãníku Vás budeme
informovat o jednotliv˘ch stavbách a v˘vojov˘ch trendech na
kongresu prezentovan˘ch. âBS uspofiádá 11. února 2003 v Pra-
ze Kolokvium fib, kde budou zhodnoceny hlavní poznatky z kon-
gresu z pohledu na‰ich podmínek. Pfiesto bych se chtûl jiÏ nyní
struãnû zmínit o tom, kam vlastnû souãasn˘ v˘voj betonov˘ch
konstrukcí smûfiuje. 

Jedním z hlavních trendÛ je bezpochyby rozvoj materiálové
základny. Zkvalitnûní betonu jako materiálu se projevuje v mno-
ha smûrech. NárÛst pevnosti je doplnûn zvy‰ováním ostatních
parametrÛ ovlivÀujících zejména trvanlivost, která je dosud kriti-
zována ze strany zastáncÛ konkurenãních materiálÛ. To vede
mimo jiné k návrhu nejrÛznûj‰ích kompozitních materiálÛ s ob-
sahem kovové i nekovové rozpt˘lené v˘ztuÏe. Zjednodu‰ení
zpracování a omezení vlivu lidského faktoru na betonáÏe má za
následek prosazování samozhutniteln˘ch betonÛ, rostoucí
poÏadavky na mechanické vlastnosti vyÏadují i rozvoj lehk˘ch
betonÛ. Podobnû dlouhodobá Ïivotnost v nûkter˘ch pfiípadech
není reálná bez aplikace v˘ztuÏí buì povlakovan˘ch nebo neko-
vov˘ch na bázi kompozitních materiálÛ. S nov˘mi druhy betonu
v‰ak rostou i poÏadavky na kvalitu jejich v˘roby a ukládání, coÏ
znamená vy‰‰í nároky na fiízení pracovního procesu na stav-
bách. Podrobné technologické postupy a kontrola kvality tak ros-
tou na v˘znamu. 

Dal‰í velmi pfiísnû sledovanou kategorií jsou pfiedpjaté kon-
strukce. Právû jejich velk˘ v˘znam (jde vût‰inou o rozsáhlé kon-
strukce dÛleÏité pro funkce v oblasti mostÛ, technologick˘ch sta-
veb atd.) podmiÀuje nutnost jejich bezporuchového provozu.
Mimofiádn˘ dÛraz je kladen na jejich bezpeãnost a Ïivotnost,
která je pfiímo závislá na kvalitû pfiedpûtí a pfiedpínacího systému.
Objevují se kabely s vícenásobnou ochranou proti korozi, nové
kotevní systémy, které jsou odolnûj‰í proti pronikání vlhkosti
a moÏnosti koroze a probíhá soustavn˘ v˘zkum v oblasti neko-
vov˘ch pfiedpínacích jednotek. JiÏ trvale se vyvíjejí injektáÏní mal-
ty a postupy injektáÏe, vãetnû zku‰ebních metod pro ovûfiení

jejich vlastností, aby se zajistila kvalita provedení na stavbách
a nedocházelo k poruchám, se kter˘mi se setkáváme u staveb
z ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch let dvacátého století. 

V oblasti technologie v˘stavby a konstrukãních systémÛ vede
cesta smûrem optimálního vyuÏití vlastností jednotliv˘ch materi-
álÛ. Vzniká fiada konstrukcí s hybridním konstrukãním systémem,
tzn. kombinují se rÛzné materiály – ocel, beton, dfievo, kámen,
podle potfieb plynoucích ze statick˘ch dÛvodÛ, ale mnohdy
zejména u pozemních staveb z dÛvodÛ architektonick˘ch. Pfií-
kladem toho mohou b˘t i dvû stavby ocenûné fib na kongresu.
První z nich je francouzsk˘ most Bras de la Plaine (rozpûtí 280
m), kde jsou kombinovány pfiedpjaté betonové desky s ocelov˘-
mi pfiedpjat˘mi pfiíhradami. Je tak dosaÏeno mimofiádné lehkos-
ti konstrukce a zajímavého architektonického dojmu zvlá‰tû
v kontextu s umístûním mostu do terénu. Druh˘m pfiíkladem je
budova University v Sydney. Prefabrikovaná betonová konstruk-
ce je vhodnû kombinována s pískovcem, dfievem, ocelí a sklem
a vytváfií tak pfiíjemn˘ barevn˘ prostor vyznaãující se pfiehlednos-
tí a lehkostí. Pfiitom kvalita provedení zaruãuje poÏadované para-
metry trvanlivosti. 

Vyvinuté technologie vedou ke snaze zab˘vat se otázkou este-
tiky a pfiíznivého zaãlenûní konstrukcí do okolí. Tento trend v‰ak
je v úspû‰n˘ch pfiípadech koordinován v celém pracovním kolek-
tivu. Architektonicky avantgardní konstrukce jsou navrÏeny tak,
aby byly i po stránce mechanického pÛsobení a provádûní úãel-
né a tak i ekonomické. Pfiíklady takov˘ch staveb budou jistû pre-
zentovány pfii mnoha dal‰ích pfiíleÏitostech.

V˘vojov˘ trend je pozorovateln˘ i v oblasti navrhování kon-
strukcí a normalizace. Zatímco v minulém desetiletí se domi-
nantnû prosazoval v˘voj numerick˘ch metod a poãítaãÛ, nyní
nastává obrat spí‰e ke koncepãnímu pfiístupu k navrhování.
PfiestoÏe rozvoj v˘poãetních metod bude jistû pokraãovat, jejich
v˘znam tkví pfiedev‰ím v tom, Ïe jsou úãelnû vyuÏitelné pro ovû-
fiení navrhovan˘ch fie‰ení, nalezení jejich slab˘ch míst a pfiípad-
n˘ch rezerv. Vlastní konstrukce musí b˘t navrÏena s ohledem na
mnoho okolností schopn˘m t˘mem odborníkÛ s patfiiãn˘m roz-
hledem a zku‰eností. Tím smûrem se bude ubírat i nov˘ Model
Code fib, na kterém byly zahájeny práce a kter˘ bude v˘raznû
struãnûj‰í neÏ dosavadní verze. Tento pfiístup k navrhování umoÏ-
ní na jedné stranû ménû omezovan˘ rozvoj netypick˘ch kon-
strukcí a inovace, na druhé stranû bude klást vût‰í nároky na kva-
litu projekãních i realizaãních t˘mÛ. U jednoduch˘ch konstrukcí
povede ke zjednodu‰ení návrhu a doufejme i k vy‰‰í kvalitû
betonov˘ch konstrukcí. 

V˘vojové trendy budeme dále sledovat a informovat Vás o nich
na stránkách ãasopisu. Vûfiíme, Ïe i prezentací vynikajících kon-
strukcí, byÈ postaven˘ch jinde, pfiispûjeme k zvy‰ování dÛvûry
v betonové konstrukce. Chceme dokázat, Ïe jsou schopny splÀo-
vat poÏadavky na‰ich investorÛ.
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