ÚVODNÍK
EDITORIAL

POHLED ...
VáÏené ãtenáﬁky, váÏení ãtenáﬁi,
sedím v teple své pracovny, stﬁechy okolních
domÛ jsou zasnûÏené, na venkovním teplomûru –14 oC a v televizi oznamují, Ïe v noci má
b˘t aÏ –20 oC.
Uvûdomuji si jiÏ mnohokrát publikovaná ãísla, Ïe v˘stavba a provoz budov v Evropské unii
jsou zodpovûdné za pﬁibliÏnû 40 % spotﬁeby ve‰keré vyrobené
energie a s tím související podobnû vysoké procento produkce
emisí skleníkov˘ch plynÛ a produkce v‰ech odpadÛ. Tato ãísla
platí dlouhodobû nejenom ve státech Evropské unie ale i u nás,
a to i pﬁestoÏe v ní je‰tû nejsme – ale jiÏ za pár dní budeme.
Mezi horou papírÛ na pracovním stole leÏí graf – relativní porovnání celosvûtové produkce oceli a betonu s rÛstem populace.
Je zﬁejmé, Ïe stejnû jako není reálné v blízkém ãasovém horizontu zastavit nárÛst populace, nebude moÏné v˘raznûj‰ím zpÛsobem omezit spotﬁebu základních konstrukãních materiálÛ
a energie. Zdroje surovin a energie pro v˘stavbu a provoz budov
a rozvoj infrastruktury jsou stejnû omezené jako jsou limitované
zdroje pro obÏivu rostoucího poãtu obyvatel. V souãasném globálním prostﬁedí mû nemÛÏe uspokojit ani skuteãnost, Ïe se
poãet obyvatel v na‰í republice sniÏuje – naopak!
Otázky globálních aspektÛ Ïivotního prostﬁedí a trvale udrÏitelného rozvoje spoleãnosti se postupnû dostaly do popﬁedí zájmu
filosofÛ, pﬁírodovûdcÛ a technikÛ, a stále ãastûji se stávají tématem publicistick˘ch ãlánkÛ, televizních poﬁadÛ i pﬁedmûtem diskuzí politikÛ. PoÏadavky zamûﬁené na prosazování udrÏiteln˘ch
pﬁístupÛ se dostávají do politick˘ch deklarací a do mezinárodních
dohod na nejvy‰‰í úrovni. Podpora mezinárodního v˘zkumu se
soustﬁedí na ﬁadu otázek bezprostﬁednû vypl˘vajících z obecn˘ch
poÏadavkÛ udrÏitelnosti. V podmínkách prosazování nové evropské legislativy je v˘zkum a v˘voj nov˘ch technologií pro udrÏitelné stavební konstrukce se zv˘‰enou spolehlivostí, Ïivotností a minimalizovan˘mi environmentálními dopady zﬁejm˘m trendem
a postupnû se stane nutnou podmínkou pro konkurenceschopné uplatnûní produktÛ stavebního prÛmyslu nejenom na domácím, ale pﬁedev‰ím na otevﬁeném evropském i svûtovém trhu.
Otázky udrÏitelnosti se staly prioritními oblastmi v zamûﬁení v˘zkumu a v˘voje podporovaného Evropskou unií v souãasném
období, a podle pﬁipravovan˘ch podkladÛ pro zamûﬁení 7. rámcového programu budou prioritními i v období následujícím. Mezi nejv˘znamnûj‰í priority patﬁí rozvoj mûstsk˘ch celkÛ smûrem
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k jejich vût‰í kompaktnosti, rozvoj infrastruktury a zefektivnûní
hospodaﬁení s vodními zdroji, a to v‰e s ohledem na dosaÏení
dlouhodob˘ch cílÛ trvale udrÏitelného rozvoje spoleãnosti.
V˘voj nov˘ch stavebních materiálÛ, konstrukcí a technologií jejich realizace proto musí b˘t zaloÏen na snaze sníÏit spotﬁebu primárních neobnoviteln˘ch surovin a primární energie pﬁi souãasném zaji‰tûní poÏadované spolehlivosti a trvanlivosti konstrukce.
Redukce spotﬁeby primárních surovin pro v˘robu konstrukcí se
odráÏí nejenom ve vlastní úspoﬁe pﬁírodních zdrojÛ, ale neménû
v˘znamnû i ve sníÏení mnoÏství materiálu urãeného k likvidaci po
doÏití konstrukce.
V souãasném stavebnictví jiÏ lze pozorovat zmûny spoãívající
v chápání ‰ir‰ích souvislostí a nûkteré konkrétní pozitivní pﬁíklady
ﬁe‰ení (zmûny v tepelnû technick˘ch poÏadavcích, recyklace materiálÛ, vyuÏívání recyklovan˘ch materiálÛ, sníÏení emisí z v˘roby
cementu a vápna, nízkoenergetická v˘stavba aj.). Zaãínají se prosazovat nové technologie v˘roby a v˘stavby, nové konstrukãní
materiály a nové pﬁístupy k navrhování a hodnocení staveb integrující rÛzná kritéria a fáze návrhu – integrované pﬁístupy navrhování staveb. Cílem je dosaÏení optimálnû sladûného ﬁe‰ení z hlediska environmentálního, ekonomického i socio-kulturního pÛsobení stavby v prÛbûhu celé její existence – v prÛbûhu celého
Ïivotního cyklu.
V technologii betonu lze v období posledních deseti let hovoﬁit
témûﬁ o revoluãních zmûnách. V souãasné v˘stavbû se jiÏ uplatÀují vysokopevnostní betony s pevnostmi blíÏícími se pevnosti
oceli (200 MPa i více) a samozhutnitelné betony, jejichÏ technologie zpracování umoÏÀuje v˘razn˘m zpÛsobem zjednodu‰it
a zkvalitnit v˘robu betonov˘ch prvkÛ aÈ jiÏ v centralizované v˘robnû nebo na staveni‰ti. Vlákny vyztuÏené kompozitní betony
umoÏÀují realizaci tenkostûnn˘ch prvkÛ pﬁi dosahování znaãné
pevnosti. Lehké betony lze za urãit˘ch podmínek efektivnû vyztuÏovat a pouÏívat je i pro nároãnûj‰í nosné konstrukce atd.
A tak z okna koukám na zasnûÏenou a mrznoucí Prahu
a vûﬁím, Ïe technici mají dostatek kreativity, potence, vÛle i pﬁesvûdãení zmûnit metody návrhu, realizace a provozování budov
tak, aby do‰lo k podstatnému sníÏení ãerpání zdrojÛ. Beton –
kompozitní materiál s moÏností „naprogramování“ sv˘ch technick˘ch parametrÛ k tomu má znaãn˘, je‰tû zdaleka nevyãerpan˘ potenciál.

H NOLOG I E

Doc. Ing. Petr Hájek, CSc.
pﬁedseda redakãní rady ãasopisu

• KONSTR

U KC E

• SANAC

E

1/2004

