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teď, když úvodník píšu, je kolem 

krásná zima. Mám zimu ráda, 

zvláště když je hodně sněhu 

a pořádně mrzne. Až budete brát 

číslo do ruky, bude už možná 

všechno jinak. Počasí se dá před-

vídat jen těžko a s nějakou jisto-

tou jen na pár dnů. Přestože se 

všude mluví o globálním oteplo-

vání, letos je i v Praze zima tako-

vá, že můžu vzít lyže a pár kroků 

od domu je nasadit a dvě hodi-

ny si jezdit v krásné bílé stopě, 

jako bych byla někde na horách. Potom se vymrzlá a spo-

kojená vracím domů. V zimě ten dům mnohem víc vnímám. 

V létě je dům jen jakousi schránkou našich věcí, během dne 

se snažíme být co nejvíce venku a dovnitř se utíkáme, jen při-

jde-li nečekaná bouřka nebo delší období dešťů. V zimě nao-

pak většinu času trávíme uvnitř a po občasných krátkých 

vycházkách se rádi vracíme do tepla domova. Teprve zima 

se stává prubířským kamenem dokončených domů. V zimě 

se nejčastěji ukáže, zda jsou všechny detaily dobře promyšle-

ny a všechny konstrukce nosné i nenosné postaveny tak, jak 

by měly být. 

Naše paměť je krátká, pamatujeme si poslední obdo-

bí, kdy zimy byly teplé. Když potom začne mrznout, fou-

kat vítr a padat sníh i v nížinách, máme dojem, že se děje 

cosi nepatřičného. Klimatologové nás však s klidem ujistí, že 

v naší středoevropské kotlině se počasí vždy rychle měnilo, 

že tu někdy hodně pršelo a byly povodně, jindy byla obdo-

bí velmi teplá a suchá a po nich zase přišly tuhé zimy se 

spoustou sněhu. Někdy sem fouká více od jihu, jindy zase 

od severu nebo od východu. Požadavky norem se mohou 

několik let zdát zbytečně tvrdé, když ale po čase přijde 

počasí, které je zcela v mezích našeho klimatického pásma, 

jejich dodržení nás může uchránit od drobných ale i velkých 

nepříjemností a starostí.  

V tomto čísle jsme se zaměřili na bytové stavby, tedy rodin-

né domy i rozsáhlé bytové komplexy postavené z betonu. 

U některých je beton použit v kombinaci s jinými materiá-

ly, protože záměrem investora bylo umožnit obyvatelům při-

způsobit byt jejich požadavkům, případně dispozici v čase 

měnit. Některé byly navrženy a postaveny pro potřeby urči-

tého stavebníka a změny jsou možné jen v omezené míře. 

Ve všech případech však muselo být vše velmi precizně navr-

ženo a promyšleno do všech detailů nejen pro výsledný este-

tický vzhled, beton je většinou ponechán jako pohledový, ale 

zejména pro postup výstavby. Vše (rozvody, vývody, odpa-

dy atd.) muselo být předem vybráno, rozhodnuto a připrave-

no tak, aby to ve správnou chvíli mohlo být vloženo do bed-

nění a spolu se spoustou dalších prvků konstrukce zalito 

betonem. A potom se čekalo na odbednění i s vědomím, že 

opravy jsou téměř nemožné. Jistě, psali jsme už o divadlech, 

knihovnách, školách či nemocnicích postavených z beto-

nu. Ano, ale obytný dům je jaksi bližší, osobnější. Je obvyk-

le určen pro trvalý život, ne jen pro přechodný pobyt, vyja-

dřuje osobnost stavebníka a jeho přístup k životu. Skláním se 

s úctou před těmi, kdo se do projektů bytového domu z beto-

nu kdy pustili a dovedli až do zdárného konce. 

Zalistujete-li číslem dál, všimnete si jistě jeho změněné úpra-

vy. Začínáme desátý ročník časopisu a tohle číslo už je pade-

sáté páté v řadě. Proto jsme se v redakci rozhodli pro změnu. 

Stejně jako vzhled věcí kolem nás i úprava tiskovin se postup-

ně vyvíjí a čas od času je potřeba na ten vývoj zareago-

vat. Nový layout byl připravován přes rok a doufáme, že se 

nám podařilo promyslet všechny detaily a nebudeme muset 

mnoho napravovat. 

Když jsem napsala, že toto číslo je už padesáté páté, uvě-

domila jsem si, že těch devět ročníků by dalo dohromady 

docela tlustou knihu o betonu. Betonové stavitelství je stále 

obor s velkým potenciálem rozvoje. Ještě je toho tolik, co je 

třeba prozkoumat, porovnat, posoudit, vysvětlit a vyzkoušet. 

A těch tvarových možností ať se jedná o prefabrikovaný nebo 

monolitický beton, mosty nebo budovy, stále je co vymýšlet. 

Moudré knihy praví, že obliba betonu se cyklicky opakuje a že 

beton ustupuje ze scény ve chvíli, kdy jeho výzkum a vývoj 

zaostává za rozsáhlou produkcí, ve chvíli, kdy užitné vlastnos-

ti staveb z něj postavených už neuspokojují jejich uživatele. 

Období recese v průmyslové výrobě je tedy nejlepším časem, 

kdy dohánět zameškané ve výzkumu, vzdělávání a osvětě. 

Nabídka kurzů, školení, seminářů a konferencí v oblasti beto-

nu je opravdu bohatá, je z čeho vybírat. Je hodně těch, kteří 

mají a hlavně chtějí své znalosti a zkušenosti předat ostatním. 

Zbývá si jen vybrat, přihlásit se a vyrazit. Nemáte-li na školení 

či konference čas nebo nemůžete přijet, potom je tu časopis. 

Informace za vámi přijdou, kam chcete. Konkurence se určitě 

bude snažit být v rozhodujícím čase připravena lépe a zákaz-

ník si bude tvrdě vybírat.

Venku už zase začalo sněžit a vítr se opírá do okna. Hro-

mady sněhu v ulici dostávají nový čistý nátěr. Těším se, že se 

ještě párkrát projedu na lyžích nad městem. Pokud u vás není 

tolik sněhu, jako tady v Praze, přikládám jeden pohled, kte-

rým se těšívám, když je ve městě jen mokro a bláto. 

Sice už není úplný začátek nového roku, ale přesto bych 

Vám do něj chtěla za celou redakci popřát vše nejlepší, ať se 

Vám daří v osobním životě i v profesi. Bude nás těšit, zacho-

váte-li nám svou přízeň. Časopis připravujeme pro vás.
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