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polovina adventu už je za námi a čas vánoč-
ní se už kvapem blíží. Je to období očekává-
ní. Křesťanské náboženství to má jednodu-
ché; příběh, který se váže k noci z 24. na 25. 
prosince, je známý a neměnný. O očekávání 
se sice mluví, ale ve skutečnosti se nic neče-
kaného nestane. Zato media a marketinko-
vé triky obchodníků nás masírují očekáváním 
krásných Vánoc už od konce října. Vzpomí-
nám na ten čas dětského těšení a očekává-
ní, zda se mi splní má nevyslovená přání. 

Ta přání všednodenní někdy nedokážeme, 
nebo nechceme jasně vyjádřit. Místo „přeju si, aby...“, nebo „chci, 
aby ...“ řekneme raději neurčité „očekávám, že...“ a aktivitu pře-
hodíme na druhou stranu stolu. Někdy neřekneme nic, a když 
se situace nevyvíjí podle našich představ, dříve či později nazna-
číme, že naše očekávání byla jiná. Kdo je však měl tušit? I nám 
samotným může být za těžko si v sobě ta očekávání formulovat 
ve slovech, abychom je dokázali sdělit, někdy se v nás odehrá-
vají jen v úrovni emocí a pocitů.

Během posledního roku se mi slovo očekávání začalo spojo-
vat s pojmem pohledový beton. Mluví se o něm stále častěji, 
ale je jasné, že představy o něm jsou různé. Ta různost pohle-
dů se však obvykle ukáže, až je hotovo. Dokud se projekt při-
pravoval, stačilo pouze sdělení, že ta plocha bude z pohledové-
ho betonu a očekávalo se, že všem zúčastněným je jasné, o co 
jde a že všichni si ji představují stejně. Ta různorodost přístupu 
se objeví nejpozději s odbedněním první hotové plochy (v lep-
ším případě se jedná o zkušební vzorek pohledového betonu), 
a začnou diskuze, co je a co není reálné. 

Stavebník/investor očekává za přiměřené (= nízké) náklady co 
nejlepší (= maximální) výsledek, který by pokryl jeho potřeby 
sdělené i všechna nevyslovená přání (předal snad jejich seznam 
architektovi, aby ten si je odškrtal?).

Architekt očekává, že jeho návrh plní sdělené (i ty tušené) 
potřeby stavebníka a od stavitele (stavební výroby) očekává, že 
porozumí způsobu, kterým popisuje navržené řešení a uskuteč-
ní ho přesně podle jeho představ.

Stavební výroba očekává za nízké vložené náklady maximál-
ní zisk. Není na tom nic divného, v podstatě to není ani špatné, 
pokud se jim podaří splnit očekávání stavebníka.

Diskutovat, tedy vzájemně komunikovat, otevřeně argumento-
vat, obhajovat svůj názor, snažit se o pochopení názoru ostat-
ních, jejich pravidla a formu, moc z toho jsme se v našich ško-
lách nenaučili. Jak z toho ven (mám na mysli pouze ten pohle-
dový beton)? Je řešením připravit na vše normy, aby vše bylo 
nezpochybnitelně definováno? A dokážeme při přípravě norem 
předvídat všechny situace? Když slyším stesky na neexisten-
ci normy na pohledový beton u nás, ať už ze strany architek-
tů nebo stavební výroby, vybavím si ty krásné betonové stavby, 
které se objevují znovu a znovu v nových číslech zahraničních 
architektonických časopisů. Že by tam měli tak prozíravé nor-
motvůrce, kteří už pod paragrafy a číslované odstavce zahrnu-
li barevný beton všech odstínů červené, od růžové po temně 
rezavou, zelený, černý, žlutý, betony režné, hrubé, různě zdrs-
něné, nebo s nahodile rozhozenými či naopak zcela pravidelný-

mi otisky mušlí, trav, listů, betony hladké, broušené a vyhlazené 
do vysokého lesku a všechny ty další, které si právě teď architek-
ti a designéři vymýšlejí. Z příběhů jednotlivých staveb je zřejmé, 
že více než o normy a předpisy se opírali o vzájemnou komuni-
kaci, jejíž výsledek byl formulován do smluv. Někdy ta komuni-
kace, pod kterou byla zahrnuta i výroba všech zkušebních vzor-
ků, dokud se zúčastněné strany nedohodly na jejich vzhledu, 
trvala dlouho, roky. Jindy, pokud se vycházelo už ze známého, 
opakovaně odzkoušeného a výrobou byla pověřena osvědčená 
firma, bylo vše hotovo raz dva.

Kromě úspěšných realizací jsou překvapivě prezentovány 
i chyby nebo nepodařená řešení. Dokonce o úskalích betono-
vých povrchů vydalo knihu renomované nakladatelství. Vychází 
se ze známého úsloví, že chybami se člověk učí. Autoři příspěv-
ků buď nemuseli dát své texty ke schválení PR oddělením svých 
zaměstnavatelských firem, nebo jsou v těchto odděleních nato-
lik osvícení PR manažeři, kteří si uvědomují, že se firma nesho-
dí před zákazníky, pokud připustí, že obtíže byly, a její odborní-
ci je vyřešili, a doporučí tak přímo konkurenci, jak jim předchá-
zet. Příště třeba zase oni nebudou muset opakovat chyby, který-
mi už prošli jiní. Je k naší škodě, že zodpovědnými PR pracovní-
ky našich stavebních organizací bývají jen zřídka stavební odbor-
níci. Nedokáží tedy ocenit důležitost způsobu řešení problému, 
neuvědomují si, že to může posunout odvětví (i jejich firmu) 
dál, když se nebude opakovaně řešit už vyřešené, odborně je to 
nezajímá, vidí v tom pouze černou čmouhu přes usilovně budo-
vanou nablýskanou fasádu firmy. 

Očekávání těchto dnů jsou směřována nejen k Vánocům, ale 
i k budoucím projevům a dopadům hospodářské krize, která se 
rozlévá po celém světě. I v obdobích, kdy se relativně daří, je 
v naší společnosti vidět, že nemáme mnoho chuti nést přímou 
osobní zodpovědnost za svá rozhodnutí. Dá se očekávat, že při-
cházející období bude v tomto směru náročnější a bude nekom-
promisně vyžadovat mnohá rozhodnutí. 

Pro dny nejbližší vám na závěr přeji, aby se vaše vánoční oče-
kávání beze zbytku naplnila, užili jste si klidu a pohody dle svých 
představ. Pro příští týdny a měsíce vám přeji dostatek sil a správ-
ných podkladů pro vaše rozhodování. My v redakci se budeme 
snažit pro vás i nadále připravovat zajímavé a poučné příspěvky 
odevšad, kde se děje něco kolem betonu. Třeba vám pomohou 
nasměrovat vaše očekávání do splnitelných oblastí. 
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