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Rok 1952, studentská exkurze do
severních âech. V autobuse do-
cela vzadu sedí pan profesor
Franti‰ek Faltus a star‰í, zavalit˘
pán, bodrého vzhledu. Vyprávûjí
sobû a svému vdûãnému okolí
rÛzné znaãnû nepfiístojné (nikoliv
v‰ak protistátní) anekdoty. O dvû
fiady pfied nimi hrajeme s kama-
rády bridÏ. Posloucháme anek-
doty a netu‰íme, Ïe ten bodr˘
pán je nejslavnûj‰í ãesk˘ staveb-
ní podnikatel meziváleãného období, pan Dr. Ing. Emil Reich.
Poslouchá a v‰e pozoruje také soudruÏka vedoucí exkurze. Za
dva tfii dny se na partajním v˘boru projednává nepfiístojnost jed-
nak onûch anekdot, jednak kapitalistické hry bridÏe. Jeden z na‰í
bridÏové party byl náhodou inteligentní bol‰evik, a tak se oba
body rychle zahrály do autu…

Netu‰il jsem, Ïe osobnost Dr. Reicha mne bude provázet vlast-
nû cel˘ Ïivot. Byl v mnohém smûru jak˘msi m˘m uãitelem – jeho
prostfiednictvím jsem se dozvûdûl mnoho o Ïelezobetonu, sta-
vebním podnikání a také o jin˘ch uÏiteãn˘ch Ïivotních vûcech. Na
jeden jeho v˘rok si ãasto vzpomenu: „Ví‰, já jsem to mûl u lidí
vÏdycky dobr˘, já dával o korunu di‰kerece víc neÏ ty ostatní…“

Emil Reich se narodil 13. listopadu 1883 v Budyni nad Ohfií v ne-
zámoÏné Ïidovské fiemeslnické rodinû. Jako kluk hovofiil spí‰
nûmecky neÏ ãesky, vystudoval reálku v Litomûfiicích, tehdy sa-
mozfiejmû nûmeckou – bylo to blízko Budynû, a v roce 1906
absolvoval stavební inÏen˘rství na nûmecké technice v Praze.
JenomÏe to byl zcela zaryt˘ âech, jeho cel˘ Ïivot se nesl ãesk˘m
a moravsk˘m prostfiedím. Zemfiel v Praze v roce 1977 – takÏe za
sv˘ch 94 let nashromáÏdil obrovské mnoÏství zku‰eností v‰eho
druhu. Byl to muÏ otevfien˘, mûl rád mladé lidi a mûl pfiirozenou
schopnost, jak svoji zku‰enost zcela nenásilnû a nepozorovanû
pfiedat inÏen˘rsk˘m elévÛm. Mohl bych napsat nûkolik stránek
sv˘ch osobních vzpomínek, a inÏen˘rsko-Ïivotní memoáry Dr.
Reicha by vydaly na ob‰írnou knihu. Omezíme se v‰ak jen na klí-
ãové body jeho Ïivota.

V roce 1911, tedy ve sv˘ch necel˘ch 28 letech, obhájil dokto-
rát na nûmecké technice na základû tfií prací oti‰tûn˘ch v letech
1907 aÏ 1908, z nichÏ vynikala zejména práce o Vierendeelovû
nosníku (mladá generace dnes uÏ ãasto ani neví, co to je). Jeho
fie‰ení, jeÏ ocenil pfiedev‰ím autor my‰lenky, prof. Vierendeel
v Belgii, bylo úspû‰né. Emil Reich je zvefiejnil jako samostatnou
broÏuru, a aã to zní neuvûfiitelnû, zachránil si tím Ïivot... Pfii dok-
torském rigorosu ho zkou‰el prof. Melan, autor metod pro v˘po-
ãet rámov˘ch konstrukcí, a prof. Kowalewski, proslul˘ matematik.

Emil Reich nastoupil v roce 1907 nejprve u brnûnské betonáfi-
ské firmy B. Fischmann a spol., pro niÏ pracoval v âechách a na
Moravû a pozdûji v letech 1909 aÏ 1913 ve Slovinsku na mnoha
inÏen˘rsk˘ch stavbách. Ta doba pro nûj byla zdrojem základního
inÏen˘rského poznání (ve Slovinsku se stal navíc i znalcem vína),
poznal, Ïe kouzlo na‰eho fiemesla není ve statick˘ch v˘poãtech,
ale ve stavûní, organizaci a podnikání. Jeho inÏen˘rsk˘ talent
neskonãil u suché teorie. Mûl v sobû náboj, kter˘ ho hnal kupfie-

du, nebál se nebezpeãí, i kdyÏ postu-
poval vÏdy ostraÏitû – ne vÏdy s úspû-
chem. V roce 1912 nastoupil jako
fieditel praÏské filiálky âeskomoravské
stavební spol. s r. o., kterou záhy pfie-
mûnil na akciovou spoleãnost
a ãasem se stal jejím majoritním akci-
onáfiem. Byla to jedna z nejv˘znam-
nûj‰ích firem v âeskoslovensku, po
válce byla znárodnûna pod názvem
Zemstav a brzo na to se z ní stal
Armabeton.

Reich byl ale pfiedev‰ím inÏen˘rem, a tak se ho znárodnûní
psychicky nijak v˘znamnû nedotklo, ve svém fiemesle pokraão-
val. A z té doby je moje druhá vzpomínka – pracoval jsem kon-
cem studia v Kovoprojektû v oddûlení statiky. Pravidelnû jednou
za dva t˘dny do na‰ich kanceláfií pfii‰el Dr. Reich a kontroloval
na‰i práci. Zastupoval realizátora projektové dokumentace, kte-
rou jsme vytvofiili. Pro‰el kanceláfií, ‰el od isisky k isisce, podíval
se na armováky a ‰alováky, mrknul do na‰ich staÈákÛ a hned na
místû v‰e komentoval. Tohle Ïelezo tam nedostane‰, tyhle pro-
stupy nemá‰ pofiádnû olemované... Nemá‰ tu mít tangens…?
Îádné mentorování – jen pfiátelské inÏen˘rské rady star‰ího ko-
legy. Na jeho vizity jsme se tû‰ili, byl to záÏitek, nûco jsme se
vÏdy dozvûdûli. Vãetnû nûjak˘ch vtipÛ. Myslím, Ïe jsme tenkrát
ani v˘znam jeho poãínání nedovedli ocenit; teprve pozdûji jsme
pozvolna pfii‰li na to, Ïe ne v‰ichni ‰éfové jsou Reichové …

Pozoruhodn˘ byl vztah Dr. Reicha ke stavebním strojÛm. Hned
na poãátku dvacát˘ch let mu „bylo jasno, Ïe pokrok ve staveb-
nictví se docílí pomocí strojnického parku“. Jezdil po v˘stavách
a veletrzích, nakupoval stroje. Jakmile se dozvûdûl o novém jefiá-
bu, vyslal nûkterého svého inÏen˘ra, aby se podíval, jak to fun-
guje, a pokud se to zdálo b˘t dobré, dal stroj zakoupit. A jestliÏe
se skuteãnû osvûdãil, objednaly se dal‰í.

V˘ãet staveb, které Dr. Reich postavil, by zabral nûkolik stran.
Byly to objekty pozemního a inÏen˘rského stavitelství v‰eho dru-
hu. Od obytn˘ch domÛ po pfiehrady. Za zmínku stojí stavby
koÏeluÏen, kde firma získala na poãátku své ãinnosti základní
image pfiedev‰ím tím, Ïe dodávala konstrukce vãetnû „know-
how“. Dokonce i do ·védska. PouÏíval a vytvofiil mnoho zajíma-
v˘ch betonáfisk˘ch technik, které se dnes po desítkách let náhle
nabízejí jako novinky (nikoliv jako plagiáty) – napfiíklad betonové
vodotûsné konstrukce pro sklepy, nevyÏadující dal‰í izolace.
S profesorem Bechynû realizoval první hfiibov˘ strop v âesko-
slovensku v roce 1926.

Podnikatel Reich byl velice úspû‰n˘, jeho akciová spoleãnost
prosperovala, ale jednou se dostal do nesnází. Pro stavbu vra-
novské pfiehrady na Dyji byla vypsána soutûÏ, které se âesko-
moravská stavební zúãastnila. Zpracování nabídky bylo nákladné,
jen projekt zafiízení staveni‰tû stál 1 mil. pfiedváleãn˘ch Kã. Do
cesty se pfiipletl muÏ, kter˘ nabídl zprostfiedkování za komisio-
náfiskou provizi 2 %. Firma netu‰ila, Ïe ta 2 % (a ne jenom tato)
‰la z vût‰í ãásti do kapes jistého ministerského funkcionáfie; byla
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tu neutronÛ. Proti tomuto kombinované-
mu záfiení se jeví jako vhodn˘ stínící ma-
teriál modifikovan˘ beton, specifického
sloÏení. Nejznámûj‰í betony pro odstínûní
neutronového záfiení jsou betony serpen-
tinitové a boritové.

Serpentinitov˘ beton
Serpentinitové horniny obsahují azbest
(3MgO.2SiO2.2H2O), kter˘ je schopen
dlouhodobû uchovávat svoji krystalizaãní
vodu aÏ do teploty 450 oC. Jako kameni-
vo lze v‰ak pouÏít pouze takov˘ serpenti-
nit, kter˘ tvofií krátká vlákna. Kvalitní azbest
s dlouh˘mi vlákny nelze pro úãely stínûní
pouÏívat, protoÏe neumoÏÀuje kvalitní
zpracování betonu. Serpentinitové kame-
nivo se pouÏívá v pfiípadech, kdy se pfied-
pokládá vnitfiní teplota betonu vy‰‰í neÏ
95 oC, coÏ se vyskytuje pfiedev‰ím u ja-
dern˘ch reaktorÛ. V˘hodnost aplikace ser-
pentinitového betonu pro stínûní pfied
neutronov˘m záfiením je dána tûmito
charakteristikami:
• velk˘m obsahem vázané vody
• odolností proti vysok˘m teplotám

Objemová hmotnost serpentinového
betonu je 2100 kg/m3, tedy men‰í neÏ
u klasického betonu, a proto i jeho stínící
úãinky proti záfiení gama jsou niÏ‰í. Stínící

úãinky proti neutronovému záfiení jsou
v‰ak podstatnû lep‰í neÏ u klasického be-
tonu. Proti kombinovan˘m zdrojÛm záfie-
ní lze serpentinitov˘ beton upravit pfiidá-
ním tûÏk˘ch frakcí kameniva nebo litino-
vou drtí.

Boritov˘ beton
Beton z tûÏkého kameniva a kameniva
s obsahem vodíku zeslabuje záfiení gama
a rychlé neutrony. Je v‰ak nutno je‰tû do-
sáhnout záchytu tepeln˘ch neutronÛ bez
následného vzniku vysokoenergetického
sekundárního záfiení gama. K tomu je
nutno do betonu pfiidat prvky, které mají
velk˘ absorpãní prÛfiez pro tepelné neu-
trony s následnou emisí pouze nízkoe-
nergetického záfiení gama. Vyhovujícím
prvkem je izotop B 10, kter˘ je obsaÏen
v horninách, anebo se pfiidává jako umûlá
pfiísada (je ho obsaÏeno 19 % v pfiírod-
ním bóru). Bór mÛÏe b˘t pfiidáván do
obyãejného a tûÏkého betonu rÛzn˘mi
zpÛsoby. Nejlépe je pfiidávat bór ve formû
písku o velikosti zrna 0,5 aÏ 2,5 mm. Do-
poruãuje se podíl 0,9 aÏ 1 % bóru vzta-
Ïeno na hmotu betonu. S ohledem na stí-
nící úãinky není zvy‰ování obsahu bóru
nad 1,5 % efektivní, navíc narÛstají pro-
blémy s tuhnutím betonu.

Z ÁV ù R

Volba materiálÛ pro stínící konstrukce má
zásadní vliv na bezpeãnost stínících kon-
strukcí a v˘znamnû ovlivÀuje ekonomiku
celé stavby. Obecnû je moÏné doporuãit
jako nejvhodnûj‰í stínící materiál obyãejn˘
beton, kter˘ plní funkci nosnou, ale záro-
veÀ i funkci stínící. Pfii rekonstrukci, mo-
dernizaci a vestavbû ozafioven do stávají-
cích objektÛ je v‰ak vhodnûj‰í pouÏívat
tûÏk˘ beton, i kdyÏ jeho v˘roba je techno-
logicky nároãnûj‰í a v˘raznû draÏ‰í. Pfied
jeho pouÏitím je v‰ak vÏdy nutno vypra-
covat ekonomickou rozvahu, která by ob-
jem konstrukcí z tûÏkého betonu patfiiãnû
odÛvodnila a v nejvût‰í moÏné mífie ome-
zila.

Pfiíspûvek vznikl za podpory v˘zkumného
zámûru MSM 261100007 Fakulty
stavební VUT v Brnû.

Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc.

tel.: 541 147 836, e-mail: hobst.l@fce.vutbr.cz

Ing. Lubomír Vítek

tel.: 541 147 825, e-mail: vitek.l@fce.vutbr.cz

oba: Ústav stavebního zku‰ebnictví

FAST VUT v Brnû

Vevefií 95, 662 37 Brno

z toho tzv. aféra ministersk˘ch komisafiÛ. Dr. Reich byl zatãen,
vûznûn nûjak˘ ãas v Brnû a posléze propu‰tûn do psychiatrické-
ho léãení. Ne, Dr. Reich ov‰em blázen nebyl. Úfiady mûly zájem,
aby se vûc sprovodila ze svûta suchou cestou bez velkého pro-
cesu, neboÈ v aféfie byly i sebevraÏdy… Byla pfiece jen trochu jiná
doba…

Dr. Reich nebyl jen inÏen˘rem a podnikatelem. Mûl rád pestr˘
Ïivot, snaÏil se ho uÏívat na plno. LyÏoval, tanãil, pokud mu to ãas
dovolil, cestoval. A mûl velice rád matematiku, takÏe si v˘ukou
v kru‰n˘ch dobách Protektorátu pfiivydûlával. Mnoho vykonal pro
ãeské stavební inÏen˘rství – byl zakladatelem âeského betonáfi-
ského spolku, v jehoÏ tradicích pokraãuje na‰e âeská betonáfiská
spoleãnost, podporoval KloknerÛv ústav od jeho zaloÏení. Vy-
choval mnoho betonáfisk˘ch odborníkÛ, ktefií pozdûji pÛsobili na
vysok˘ch ‰kolách.

26. fiíjna 1941 byl Dr. Reich odvleãen do ghetta v LodÏi. V tran-
sportu bylo pfiesnû 1000 ÎidÛ. Reich ghetto pfieÏil: zachránila ho
ta broÏurka o Vierendeelovû nosníku. Îidovsk˘ vedoucí stavební-
ho podniku v ghettu byl polsk˘ inÏen˘r, kter˘ si vzpomnûl, Ïe
v jejich technickém prÛvodci „Stefan Brela“ je Emil Reich citován
jako autor metody fie‰ení Vierendeelova nosníku, která také byla
v tom prÛvodci doporuãena. „Se‰ ty ten Reich, co vyfie‰il ten vie-
rendelák?“ – „Jo? Tak dobr˘, bude‰ tamhle dûlat tvárnice...“
A kdyÏ byl Dr. Reich v roce 1942 obeslán do transportu smrti,
onen Polák ho vyreklamoval, Ïe Reicha nezbytnû potfiebují…

Tehdy se je‰tû netu‰ilo nebo se spí‰e nechtûlo tu‰it, jak ty trans-
porty konãí. Vrátil se do Prahy „bez známek infekãního onemoc-
nûní a beze v‰í“ 18. ãervna 1945. Z onoho transportu se doÏilo
osvobození jen 63 osob…

Vzpomínky na Emila Reicha by vydaly na nûkolik ãísel ãasopi-
su. A tak krátké pfiipomenutí této v˘znamné postavy ãeského
betonáfiského inÏen˘rství a podnikatelství uzavfieme nûkolika my-
‰lenkami, které pan doktor pfiedával sv˘m synÛm, vnukÛm
a v‰em, ktefií se od nûj nûco chtûli nauãit:

Hloup˘ není ten, kter˘ neví, ale ten, kter˘ se neptá.

Pravda je jen jedna, proto je pro pamûÈ pohodlná. 
LÏí je nekoneãnû mnoho, kdo jich uÏívá, musí trénovat pamûÈ.

Zvûdavost je vitamin úspû‰né práce.

Má‰-li nejmen‰í podezfiení [o nekalém poãínání obchodního
partnera], tak ruce pryã!

Nakonec je‰tû jednu poznámku: Bez velké nadsázky mohu
Emila Reicha nazvat BaÈou ãesk˘ch betonáfiÛ. Oba ti muÏi mûli
mnoho spoleãn˘ch rysÛ. Podnikatelského ducha vysoké úrovnû,
oddanost práci a strojÛm, vztah ke spolupracovníkÛm, touhu pfie-
dávat znalosti… V jednom se ale pfiece jen li‰ili: BaÈa, aã ‰vec,
dovedl navrhnout Ïelezobetonov˘ trám. Reich neumûl spravit
boty…

Milík Tich˘
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