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Příspěvek představuje práci Dr.-Ing. Bruno 

Bauera, autora řady průmyslových staveb a více 

než stovky stavebních patentů v oblasti kovo-

vých výztuží železobetonu, zejména ovíjených 

sloupů, a střešních konstrukcí. Druhá část se 

věnuje jeho patentovaným výztužím skeletů pro 

železobetonové stavby a je doplněna několika 

původními obrázky. ❚ This article introduces 

the work of Dr.-Ing. Bruno Bauer, an author of 

numerous industrial structures and more than 

a hundred civil engineering patents in the field 

of metal reinforcement of reinforced concrete, 

particularly spirally reinforced columns, and 

roof structures. The second part deals with 

his patented reinforcements of skeletons for 

reinforced concrete constructions and presents 

several original pictures.

Firmy pracující v oboru železobetono-

vých konstrukcí stavěla architektura 

na přelomu devatenáctého století do ro-

le subdodavatele, zodpovědného za zá-

klady a později stropy. Teprve v praxi 

kanceláří, specializovaných na průmys-

lové stavby, se železobeton v podobě 

nosného skeletu uplatní jako architekto-

nické téma. Předešlý článek v časopise 

Beton TKS 1) připomenul některé z těch-

to projektantů v Českých zemích, dnes 

můžeme práci nejvýraznějšího z nich 

přiblížit i technickým detailem.

Bruno Bauer (1880 až 1938) byl sy-

nem továrníka v Havlíčkově Brodě, stu-

dia pozemního stavitelství na pražské 

německé technice ukončil roku 1908 

doktorskou zkouškou u Franze Starc-

ka a rektora Josefa Melana. Tehdy však 

již vedl vlastní kancelář v Praze a poz-

ději ve Vídni a měl za sebou první vel-

ké realizace průmyslových budov. Zpo-

čátku se, a to i vnějším výrazem, podo-

baly proskleným skeletovým továrnám, 

jaké od roku 1893 stavěl François Hen-

nebique, záhy však dospěl k vlastním 

konstrukčním řešením. Vstoupil však ta-

ké do diskuse o průmyslové architektu-

ře, kterou roku 1911 inicioval německý 

Werkbund a která je považována za klí-

čovou pro zrod moderní architektury 

vůbec. Právě v průmyslových stavbách, 

„provozních schématech v kameni a že-

leze“, viděl Bauer úkol pro „architekta 

v původním slova smyslu“, ovládajícího 

celou stavbu od provozního řešení přes 

konstrukci až po vnější výraz 2). V jeho 

tvorbě se tento výraz nikdy zcela nevy-

mknul tradičním proporcím – novokla-

sicismus Bauerových staveb je patrně 

jednou z příčin, proč byl coby architekt 

na dlouhou dobu zapomenut, a znovu 

objeven až badateli v oblasti průmyslo-

vého dědictví v Rakousku.

Mnohem větší část jeho díla však do-

dnes najdeme v českých zemích. Pro-

zatím se podařilo identifikovat více než 

čtyřicet budov, zejména etážových přá-

delen a tkalcoven, strojírenských hal 

či textilních barvíren s originálním od-

větráním (obr. 1 až 3). Většina pochá-

zí z období před první světovou vál-

kou, méně pak už bylo projektů, kte-

ré kancelář na Mariahilferstrasse doda-

la tradičním partnerům, nostrifikovaným 

ve dvacátých letech v Českosloven-

sku 3). Do předčasné smrti v londýn-

ském exilu si prezident vídeňské ko-

mory inženýrů a architektů, stavební ra-

da Dr.-ing. Bruno Bauer, registruje více 

než stovku stavebních patentů v oblasti 

kovových výztuží železobetonu, zejmé-

na ovíjených sloupů, a střešních kon-

strukcí. Zprávu o nich podává útlá bro-

žura z roku 1932, zapůjčená autoru té-

to poznámky Rakouskou národní kni-

hovnou 4).

Výztuž skeletů pro 

železobetonové stavby 

– Patent Dr.-Ing. Bruno Bauera 

z Vídně

Beton má vysokou pevnost v tlaku, ale 

jeho nevýhodou je nízká pevnost v ta-

hu. Ve většině případů se pevnost beto-

nu v tahu pohybuje kolem 8 % pevnos-

ti v tlaku. Proto se musí betonové kon-

strukce s požadavky na vysokou pev-

nost v tahu vyztužovat ocelovými vlož-

kami.

V průběhu vývoje železobetonových 

konstrukcí se používaly různé druhy 

oceli. Kladly se požadavky na soudrž-
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nost betonu s ocelí, vhodnost výztuže k ohýbání, svařitel-

nost a další.

Systém výztuže železobetonových konstrukcí podle patentu 

Dr.-Ing. Bruno Bauera je patrný z obr. 4a až d. Využívá válco-

vané profily I, U, úhelníky a kruhové tyče, pro vodorovné kon-

strukce upravené lehké ocelové profily, které slouží současně 

jako bednění. Provedená výztuž je dostatečně pevná a tuhá 

a může dobře odolávat tlakům při betonování.

Řeší se rovněž problematika povrchů železobetonových 

konstrukcí. Využívá se pletivo jako podklad pro omítání. Zřej-

mě se jedná o „rabicové“ pletivo, v té době hojně používané.

Samozřejmým požadavkem pro uplatnění systémů výztuže 

jsou ceny oceli, které podstatným způsobem ovlivní výsled-

nou cenu železobetonové konstrukce.

V cenovém srovnání se uvádějí náklady na výstavbu běž-

ného skeletu a náklady podle patentu Dr.-Ing. Bauera. Do-

chází k úsporám ve výši 10 až 33 % při využití patentu. Za-

jímavé je i srovnání mezi stavbami v Německu a Českoslo-

vensku. Tak například srovnatelná cena při použití dřevěného 

bednění skeletu je v Československu 4 336 Kč a v Německu 

609,75 RM. Úspory při využití patentu jsou v Československu 

nižší (10 až 15 %) a v Německu vyšší (30 až 33 %).

Výztuž železobetonových staveb podle Bauerova patentu 

představuje významné řešení v rozvoji skeletových konstruk-

cí. Podle patentu byly postaveny stavby bytové, občanské 

i průmyslové. Systém byl rovněž úspěšně aplikován v Čes-

koslovensku.
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Obr. 1 Tkalcovna česané příze Hlawatsch & Isbary, Kraslice, Dukelská ulice, 

realizace 1909 ❚ Fig. 1 Weaving factory Hlawatsch & Isbary, Kraslice, 

Dukelská Street, built in 1909

Obr. 2 Budova a. s. Sdružené továrny vlněného zboží, Brno-Trnitá čp. 60, 

Špitálka 12, realizace 1927 až 1929 ❚ Fig. 2 Building of the joint-stock 

company Associated Companies of Woolen Products, Brno-Trnitá No. 60, 

Špitálka 12, built between 1927 and 1929

Obr. 3 Tkalcovna a. s. Červenokostelecké a Erlašské přádelny a tkalcovny, 

Náchodská ulice, realizace 1927 až 1929 ❚ 

Fig. 3 Weaving factory of the joint-stock company Spinning  and Weaving 

Mills in Červený Kostelec and Erlach, Náchodská Street, built between 1927 

and 1929

Obr. 4 Ukázky obr. z publikace Bewehrungsskelette für Eisen beton bauten, 

a) příklady vyztužení sloupů – čtyři lamely, čtyři úhelníky, dva U profily, čtyři 

kruhové tyče, b) uspořádání jednotlivých prvků před zahájením betonáže, 

a – výztuž sloupu, b – stropní konstrukce, c – bednění z plechu, d – pletivo 

pro omítání, e – hotová omítka, c) lehké nosné profily, d) stropní konstrukce 

obytného domu v Brně ❚ Fig. 4 Sample pictures from the publication 

Bewehrungs skelette für Eisenbetonbauten, a) examples of reinforcements 

of columns – four lamellas, four steel squares, two U sections, four circular 

rods, b) arrangement of individual elements prior to the start of concreting, 

a – reinforcement of the column, b – floor structure, c – metal cladding, 

d – mesh for plastering, e – finished plaster, c) lightweight carrying sections, 

d) floor structure of a residential building in Brno
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