
V Í T E J T E  V  J A R U !

Ú V O D N Í K

2 B E T O N  •  T E C H N O L O G I E  •  K O N S T R U K C E  •  S A N A C E   2 / 2 0 0 9

E D I T O R I A L

Kalendář říká, že zima je již za námi. Poča-
sí se „na nás“ směje prostřednictvím slu-
nečných půldnů a posléze se „nám“ směje 
a vysmívá chladnou sněhovou přeháňkou. 
Znovu prokazuje, že mu neporučíme ani 
my, ani zmíněný kalendář a předkládá nám 
kaleidoskop zážitků a vjemů. Něco podob-
ného – kaleidoskop či střípky – Vám nabí-
zím teď i já.

O architektuře. V londýnské Barbican Art 
Gallery probíhá výstava Le Corbusier – The 
Art of Architecture. Známé jméno známého 

člověka. Možná Vás překvapí, že slavný architekt, teoretik, malíř 
a spisovatel se narodil s jiným příjmením a známé jméno je jen 
pseudonymem. Jeho současníky kritizované prohlášení „Dům 
je stroj na bydlení“ bylo vytrženo ze souvislostí a celá myšlen-
ka zní: „Oblíbili jsme si volný prostor a plné světlo. Dům je stroj 
na bydlení. Musí to být lázeň slunce, voda, hygiena. Je na nás 
abychom postavili města vybavená nejnutnějším komfortem, 
neboť kdyby se ho nadále nedostávalo, mohlo by to porušit rov-
nováhu společnosti.“ 

Řekněte sami, je-li možné nechtít bydlet v podobném „stroji“? 
Pro ty z Vás, kteří do 24. května navštíví Londýn, to může být 
námět pro volné odpoledne. Le Courbusierovy myšlenky jsou 
hrubě aktuální i po mnoha desetiletích od jejich zformulování.

O historii. 29. května si můžeme připomenout 74. výro-
čí dokončení betonáží na Hooverově přehradě. Jejich zahájení 
6. června 1933 odstartovalo dvouletý maraton, při kterém bylo, 
do v té době největší přehrady světa, použito 3 364 000 m3 
betonu, více než 5 mil barelů Portlandského cementu a 20 430 t 
výztuže. Přehrada byla betonována po blocích ve svislých 
pásech, které měly proměnlivou plochu od 2,3 m2 u paty 
hráze po 5,6 m2 u její koruny. Jednotlivé bloky byly propojeny 
spoji ve vodorovném i svislém směru pomocí zámků jako „obří 
Lego“. Rychlost betonáže byla v každém bloku omezena maxi-
mální výškou 1,5 m za 72 hod. Následně byl beton ochlazován 
vodou pomocí soustavy ocelových trubek vložených do beto-
nu. Trubky měly průměr 1 palce a celkovou délku 950 km. 
Voda byla míchána s ledem dodávaným ledárnou vybudova-
nou pouze k tomuto účelu. Její výkon byl 1 000 t ledu/24 hod. 
Chlazení bylo ukončeno v březnu 1935. Některé odhady hovoří 
o tom, že v případě nechlazení by beton v tomto objemu chladl 
125 let. Trhliny vzniklé vlivem smršťování byly vyplněny řídkou 
cementovou maltou pro dokonalé zmonolitnění celé konstruk-
ce hráze. Všechny práce proběhly v době, kdy pojmy jako samo-
zhutnitelný beton nebo čerpaný beton ještě čekaly na své zro-
zení. Rovněž legislativa ve formě technických norem a předpisů 
byla z dnešního pohledu v plenkách.

Zajímavé je, že stavbu, která se realizovala v době vysoké 
nezaměstnanosti v důsledku celosvětové hospodářské krize, 
schválil kongres již v roce 1928, tedy před Velkou krizí. To bylo 
zřejmě jejím štěstím. Je otázkou spekulací, kdy a jak by bylo 
toto mimořádné dílo postaveno, pokud by rozhodnutí kongre-
su mělo přijít později.

O krizi. V Národním muzeu můžeme až do 6. července shléd-
nout expozici výstavy Republika. Podle mého soudu se jedná 
o mimořádně dobře připravenou akci a smekám před všemi, 

kteří k tomu přispěli. Z mnohých zajímavostí mě zaujala tato: 
Velká hospodářská krize nastartovaná „Černým pátkem“ 25. 
října 1929 na New Yorské burze se Československé republi-
ky dotkla až v roce 1933 vypuknutím úvěrové krize. Interven-
ce vlády byla zejména ve formě státních zakázek na opevňova-
cích objektech. Financování bylo z velké části zajištěno vydává-
ním státních dluhopisů. Byla-li to cesta ke světlu na konci tune-
lu, není možné říci, neboť vyhodnocení účinnosti protikrizových 
opatření zabránil říjen 1938 a posléze březen 1939. Nastave-
ní speciálních válečných rozpočtů a režimů proběhlo postupně 
ve všech zemích západního světa. Ergo, je otázkou, může-li se 
zkušeností s řešením rozsáhlé hospodářské krize vůbec někdo 
pochlubit.

O výstavě. 22. února skončila pražská výstava Beton – povrch 
architektury, která byla umístěna v Sále architektů na Staroměst-
ské radnici. Navázala na předchozí expozici v Brně v Galerii archi-
tektury v říjnu loňského roku. Každou z akcí navštívilo asi 800 
lidí. V Praze pak i značná část zahraničních turistů, jak o tom 
svědčí zápisy v knize návštěv. Přesto, že mám vždy na mysli, 
že jsem postižen vlastním povoláním, betonu fandím více, než 
je zřejmě obvyklé, a tudíž očekávám, že reakce „nebetonářů“ 
budou vlažné a skeptické, byl jsem překvapen velkým množ-
stvím pozitivních hodnocení ve zmíněné knize návštěv. Je ale 
potřeba si všimnout, že hodnoceny byly zdařilé hotové stavby, 
nebo-li kompletní výtvarná a architektonická díla, při jejichž rea-
lizaci byl významným způsobem uplatněn beton. Nikdo nechvá-
lil beton proto, že je to beton, ale proto, že byl použit vhodným 
způsobem. To je důležitá zkušenost pro komunikaci s běžnými 
uživateli staveb. 

O volbách. Čekají nás volby do Europarlamentu a pravděpo-
dobně i do české dolní sněmovny. Kromě voleb mediálně žha-
vých je potřeba činit každý den volby v mnoha jiných věcech. 
V oblasti betonářské profese je to jednoznačně volba kvalitního 
řešení pro uživatele. Je to zdánlivě obtížnější, ale jediná možná 
cesta s dobrým výsledkem. Jenom tak je betonová konstrukce 
vnímána jako něco, co uživatel chtěl a s čím je spokojen, jak to 
popisují odstavce výše.

Doufám, že Vás alespoň některý ze střípků zaujal. 

Přeju Vám hezké teplé jaro.
Michal Števula


