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do rukou se Vám dostává třetí číslo časopi-
su BETON TKS, které je již tradičně věno-
váno sanacím. Není to náhoda (což může-
te zjistit, pokud zalistujete staršími ročníky 
časopisu), ale pravidelnost. Třetí číslo časo-
pisu vychází v době, následující po sympo-
ziu SANACE, které se pravidelně koná v po-
lovině měsíce května v rotundě pavilonu „A“ 
Brněnského výstaviště (ve stejném pavilo-
nu se sešlo o týden později 16 presidentů). 
Tématicky tedy navazuje na myšlenky vyslo-
vené v rámci sympozia. Letošní sympozium 
SANACE bylo sedmnácté, což není jubilejní. 

Určité jubileum však dosáhlo „Sdružení pro sanaci betonových 
konstrukcí (SSBK), které letos oslavuje 15 let od svého vzni-
ku. Patnácté výročí pro organizace není zase tak významné, ale 
pokud bychom se na patnácté výročí podívali z hlediska občana 
státu, tak bychom zjistili, že to významné výročí je. Občan dostá-
vá svůj občanský průkaz, stává se trestně odpovědným a přechá-
zí na něj různá práva a povinnosti. Zkrátka pro něj končí „dětský 
bezstarostný věk“ a je po něm vyžadována odpovědnost. Je to 
i prvé větší ohlédnutí za minulým životem a rozhodování, jakými 
dalšími kroky povede svůj život.

I SSBK se může ohlížet za svými „dětskými léty“ a myslím, že 
se nemusí stydět. Notně zesílilo, když z původních sedmnác-
ti zakládajících členů je jich nyní padesát jedna. Naučilo se pra-
videlnosti, když za celé období svého trvání pořádá pravidelně 
v květnu setkání odborníků v rámci sympozia SANACE. Nauči-
lo se i dobře komunikovat, když jedním z prvních počinů SSBK 
bylo založení a vydávání časopisu SANACE, který po celých 
sedm let pravidelně informoval své členy a další odborníky 
v oboru sanací o nejnovějších sanačních materiálech a techno-
logiích, předával zkušenosti (kladné i záporné) z oblasti sanač-
ních prací a v neposlední řadě informoval o dění ve Sdružení. To, 
že tento časopis již nevychází, není způsobeno tím, že by zani-
kl, ale tím, že spolu s časopisem „Beton a zdivo“ se stal jedním 
ze dvou pilířů nově založeného časopisu BETON TKS, který od 
roku 2001 pravidelně dostávají do svých rukou odborníci, zabý-
vající se výstavbou a sanacemi betonových konstrukcí. 

K významným zjištěním patřilo i to, že vzájemný styk mezi 
odborníky se nedá uskutečňovat pouze pomocí nejmoderněj-
ších komunikačních pojítek, ale že k němu patří i osobní styk. 
Proto Sdružení pořádá i neformální setkání svých členů, při kte-
rých jsou navazovány, resp. posilovány přátelské vazby mezi 
členy Sdružení i ostatními odborníky.

Při úvahách nad tím, kterým směrem by se mělo vydat Sdru-
žení po dovršení svého patnáctého jubilea, jsem došel k názo-
ru, že by především mělo využívat zkušenosti svých členů při 
sanaci betonových konstrukcí a působit jako „zpětná vazba“ na 
projektanty a stavební firmy, zabývajícími se novou výstavbou. 
Zjištěné vady a poruchy v konstrukcích, ve stavebním materiá-
lu a v technologiích výstavby by se měly stát zdrojem pouče-
ní, i když jsem si vědom, že s publikováním těchto zkušenos-
tí budou mnohdy problémy, neboť málokterá firma ráda přizná-
vá své pochybení.

Domnívám se, že jedním z nejvýznamnějších faktorů, které 

mají vliv na stav betonových konstrukcí, je „faktor času“. Známé 
arabské přísloví „Člověk se bojí času a čas se bojí pyramid“ nelze 
bohužel na nové betonové stavby aplikovat. Jsme svědky čas-
tých objížděk na silnicích a dálnicích, kde se sanují „ne příliš staré 
mosty“ a nedávno postavené stavby se halí do pláště lešení, 
protože potřebují nutně sanovat. 

Jsem přesvědčen o tom, že snahou Sdružení musí být co nej-
dříve vytvořit u projektantů a uživatelů staveb povědomí, že 
každé stavební dílo stárne a „dozrává“. Pokud chceme docílit 
jeho vysoké životnosti a funkční spolehlivosti, musíme se o ně 
v průběhu jeho existence řádně starat a pečovat. 

Přitom mne napadá analogie se stárnutím lidí, nad nímž se 
zamýšlel v jedné ze svých posledních prací římský politik a řeč-
ník Markus Tullius Cicero. Ve svém spisku „O stáří“, poukazuje 
na mnohé výhody stáří ve srovnání s mládím. Není to sice rych-
lost, ale je to moudrost a životní zkušenosti, které mládí chybí. 
Toho je však možné dosáhnout pouze a tehdy, pokud se člověk 
na „stáří“ již od svého „mládí“ postupně a důkladně připravuje 
a to jak po stránce duševní, tak tělesné.

Obdobně může docházet k zhodnocování betonových kon-
strukcí, o které se budeme během jejich provozu řádně starat, 
které budeme ošetřovat a vzniklé závady bezprostředně odstra-
ňovat. Takové stavby se pak dožijí vysokého věku v plné funkč-
nosti a způsobilosti jako zdravě žijící stárnoucí lidé.

Dodržováním těchto zásad by však prakticky Sdružení praco-
valo na svém „sebezničení“, neboť řádně postavené betonové 
stavby s pravidelnou údržbou by žádné sanace nevyžadovaly. 
Myslím však, že většina členů Sdružení by tuto „krutou daň“ při-
jala, neboť by se mohla věnovat „tvůrčí práci“ na nových stav-
bách a ne se zabývat sanováním nekvalitní práce svých před-
chůdců.
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