
dostalo se mi té cti, Ïe jako pfiedseda Svazu v˘-
robcÛ betonu âR mám pfiíleÏitost oslovit Vás
v tomto ãísle ãasopisu Beton TKS.

KdyÏ se na mû redakce obrátila s otázkou, zda
bych nechtûl napsat úvodník do chystaného vy-
dání, mûl jsem radost. Souãasnû jsem s pocitem
odpovûdnosti zaãal pfiem˘‰let, o jaké my‰lenky
se s Vámi chci podûlit. S potû‰ením bych se na

tomto místû rozepsal o tom, jak je beton ekologick˘, trvanliv˘, vo-
dotûsn˘, nehofilav˘, jaké má estetické pfiednosti, Ïe mÛÏe b˘t velmi
tûÏk˘ nebo naopak plavat na vodû, mÛÏe b˘t samozhutniteln˘
a samonivelaãní, má vysokou pevnost v tlaku (jiÏ není problém
vyrobit beton s pevností nad 100 MPa) a v kombinaci se Ïelezem
má i vysokou pevnost v tahu, mÛÏe mít barvu, na jakou si vzpo-
menete, a tak bych mohl pokraãovat dále ve v˘ãtu pfiíkladÛ, jak˘ je
beton úÏasn˘ stavební materiál.

Domnívám se, Ïe vût‰ina ãtenáfiÛ to pravdûpodobnû ví a pokud
se chtûjí dozvûdût dal‰í odborné informace, budou je spí‰e hledat
uvnitfi ãasopisu v pfiíspûvcích kvalifikovan˘ch odborníkÛ, neÏ
v úvodníku. Zde chci zmínit jiné vûci, které mi leÏí na srdci, a jsou
moÏná neménû známé, ale otevfiená diskuse o nich zatím pfiíli‰
neprobíhá.

PfiestoÏe (nebo moÏná právû proto) beton má v âeské republi-
ce velmi dlouhou tradici a je hojnû pouÏíván, má obecnû ‰patnou
povûst. VÏdy mû velmi mrzí, kdyÏ se ve sdûlovacích prostfiedcích
setkám se slovními spojeními jako „betonová monstra“, „betono-
vá dÏungle“, „betonové králíkárny“, „betonová lobby“ atd.

Mrzí mû, Ïe kdyÏ se fiekne betonová dálnice, vût‰ina motoristÛ si
okamÏitû vzpomene na „drncavé a hluãné“ komunikace budova-
né pfied dvaceti a více lety, které doposud nebyly vymûnûny, jako
napfi. nûkteré ãásti dálnice D1 Praha-Brno, dálnice D2 Brno-Bfieclav
ad. Jen mizivé procento vefiejnosti ví, Ïe ty svûtlé, hladké, tiché,
rovné, zkrátka perfektní úseky dálnic a rychlostních komunikací bez
vyjet˘ch kolejí, napfi. úsek dálnice D5 PlzeÀ–Rozvadov, rychlostní
komunikace Velk˘ Újezd–Lipník nad Beãvou, obchvat Olomouce
a Lipníku nad Beãvou a mnohé dal‰í, na kter˘ch se s uzavírkou
z dÛvodu opravy v podstatû nesetkáte, jsou z betonu. 

Mrzí mû také, Ïe slovo „panel“ dnes zní pejorativnû, pfiestoÏe uÏí-
vání plo‰né prefabrikace (jak nyní fiíkáme panelÛm, snad abychom
se vyhnuli tomu slovu) je moderní stavební technologie, se kterou
se setkáváme v‰ichni, aniÏ si to nûkdy vÛbec uvûdomujeme – byd-
líme v panelov˘ch domech, ob˘váme rodinné domy se stropem
z betonov˘ch prefabrikátÛ, Ïijeme bez nepfiíjemného hluku v tûsné
blízkosti dálnic za betonovou protihlukovou stûnou nebo nav‰tû-
vujeme velká nákupní centra, jejichÏ vnûj‰í obvodov˘ plá‰È ãasto
vyuÏívá dobr˘ch vlastností betonu vãetnû pohledov˘ch. 

Mrzí mû, Ïe pod pojmem „betonárna“ si skoro kaÏd˘ pfiedstaví
‰pinav˘ shluk rzi obklopen˘ blátem, kde se v oblacích prachu po-
hybují koufiící rachotiny pfieváÏející beton a chlapíci ve ‰pinav˘ch
montérkách. Pfiitom 90 % dne‰ních betonáren je vybaveno vyso-
ce úãinn˘mi prachov˘mi filtry, 80 % z nich má recyklaãní zafiízení
umoÏÀující opûtovné vyuÏití betonu nezpracovaného na stavbû.
V˘roba betonu se tak fiadí mezi bezodpadové v˘robní procesy.
Málokdo také ví, Ïe v˘roba betonu se dnes neobejde bez ‰piãko-
vé v˘poãetní techniky a práce na velínu betonárny se více podobá
práci v kanceláfii neÏ práci ve ‰pinavém provozu.

My‰lenky, o které se s Vámi dnes chci podûlit, v‰ak nejsou jen
negativní. Je mnoho vûcí, které mi dûlají radost.

Mám dobr˘ pocit z toho, Ïe v˘robci cementu, betonu, betonov˘ch
v˘robkÛ, stavební firmy, firmy zab˘vající se sanací betonÛ a mnozí
dal‰í se neustále snaÏí pfiispívat ke zv˘‰ení prestiÏe betonu. 

Dokladem toho je nejen existence tohoto ãasopisu a jeho zvy‰u-
jící se kvalita, ale i ãinnost âBS, jednotliv˘ch odborn˘ch svazÛ a ze-
jména vzrÛstající spolupráce v‰ech, ktefií s betonem pracují.

Jako dobr˘ pfiíklad mÛÏe poslouÏit nedávná architektonická sou-
tûÏ Betonov˘ dÛm pofiádaná âeskou komorou architektÛ, Svazem
v˘robcÛ cementu âR a V˘zkumn˘m ústavem maltovin Praha. Akce
byla provázena velk˘m zájmem architektÛ a projekty, které postou-
pily do finále soutûÏe, jsou velmi zajímavé a inspirující. Doporuãuji
v‰em nav‰tívit jednu z v˘stav, na kter˘ch jsou v‰echny zúãastnûné
projekty soutûÏe prezentovány. V˘stava je putovní, po Praze a Brnû
ji mÛÏete shlédnout v Ústí nad Labem, Ostravû a Pardubicích.

MoÏnosti betonu mÛÏeme obdivovat nejen v projektech na papí-
fie. Vût‰í stavba se bez betonu neobejde. Jsou v‰ak stavby, které
jsou jedineãné tím, Ïe naplno vyuÏívají specifick˘ch vlastností beto-
nu a bez betonu by ani nemohly vzniknout. PfiíkladÛ je mnoho a jen
namátkou uvádím: Tanãící dÛm v Praze, Mûstské divadlo v Brnû
s nádhern˘m vyuÏitím pohledového betonu, nespoãet krásn˘ch
mostÛ, v podstatû v‰echny tunely a mnoho dal‰ích staveb, které jste
mimo jiné mohli vidût v pfiedcházejících ãíslech ãasopisu. 

Vûfiím, Ïe beton má pfied sebou velkou budoucnost. Je v‰ak ne-
zbytnû nutné, abychom my v‰ichni, ktefií jsme pfiesvûdãeni o jeho
kvalitách, spojili své síly a pfiesvûdãovali i ostatní o tom, Ïe beton je
perspektivní materiál. 

Roky 2001 aÏ 2004 jsou obdobím, kdy se ekonomice âeské re-
publiky dafií. âeské stavebnictví zaznamenává rÛst stavební v˘roby
a pozitivní v˘voj se odráÏí i v dobr˘ch v˘sledcích na‰eho odvûtví. Ne
vÏdy to v‰ak je pravidlem. Ti z Vás, ktefií sly‰eli presentaci pana
I. Coxe „Concrete promotion: the UK case“ na konferenci ERMCO
v Helsinkách v letû t.r., ví, Ïe ve Velké Británii nebyl nárÛst stavební
v˘roby doprovázen nárÛstem spotfieby betonu. Angliãtí kolegové
byli nuceni zakládat „betonová centra“ a vynakládat obrovské finan-
ãní prostfiedky na znovuzískání ztracené prestiÏe betonu. 

V souãasné dobû rostoucí v˘roby betonu na ãeském trhu se nám
podobné úvahy mohou zdát neopodstatnûné. Vidím v‰ak nûkolik
faktorÛ, které mohou tuto situaci v budoucnu zmûnit. Patfií mezi nû
pfiipravovaná zmûna DPH v oblasti bytové v˘stavby, pfiedpokláda-
n˘ pokles zahraniãních investic a rostoucí konkurence mezi sta-
vebními materiály. Poslednû jmenovan˘ faktor mÛÏeme sami
ovlivnit. Hledejme spoleãnû cestu, jak a kde investovat do projek-
tÛ prezentujících beton jako materiál nejen s bohatou minulostí,
ale pfiedev‰ím jako materiál budoucnosti. 

VáÏení ãtenáfii drÏíte v rukou ãíslo v leto‰ním roce jiÏ poslední.
VyuÏívám pfiíleÏitosti k vyslovení sv˘ch pfiání ke konci roku a pfiání
do roku nového. Pfieji nám v‰em, aby se nám dafiilo pfiesvûdãovat
investory, architekty, projektanty, stavební firmy, odbornou i laickou
vefiejnost, Ïe beton je moderní materiál, kter˘ si zaslouÏí, aby se na
souãasné konjunktufie stavebnictví podílel vût‰í mûrou. 

Pfieji v‰em ‰Èastné, klidné a veselé Vánoce a mnoho ‰tûstí, zdra-
ví a betonu do nového roku i do let dal‰ích.

Ing. Zdenûk Gärtner,

pfiedseda Svazu v˘robcÛ betonu âR
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