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PŘIZPŮSOBIVÉ (FLEXIBILNÍ )  BEDNĚNÍ  PRO BETONOVÉ PRVKY 

DVOJÍ  KŘIVOSTI

„Freeform“ architektura se v posledních letech objevuje nejen pouze akademicky ne-

bo v projektech světoznámých architektů. Velké množství „freeform“ projektů získa-

lo v posledních deseti letech řadu ocenění a část z nich byla i postavena. Nejedná se 

pouze o muzea a sídla velkých společností, ale nová generace architektů tento styl po-

užívá i pro běžné budovy. Příkladem současné „freeform“ architektury v Německu je 

Der Neue Zoollhof v Düsseldorfu z betonových prefabrikátů, Mercedes-Benz Muzeum 

ve Stuttgartu a BMW Welt v Mnichově z monolitického betonu. 

Prefabrikované betonové prvky jsou téměř dokonalou konstrukční technologií pro 

„freeform“ architekturu – nabízí všechny požadované kvality: výroba zkušenými ře-

meslníky, tvarová volnost, vysoká estetická hodnota, vysoká pevnost, malé odchylky 

a bezpečná a rychlá montáž na stavbě. 

Výzkum popsaný v článku je zaměřen na vývoj průmyslového prototypu flexibilního 

bednění umožňujícího vyrábět betonové prvky dvojí křivosti, které budou moci být po-

užívány pro realizaci projektů „freeform“ architektury. Výrobní metoda je vyvíjena tak, 

aby překonala těžkosti způsobené zakřiveným tvarem a nedostatkem opakování. To 

předpokládá, že metoda by měla vyřešit dvě jasné záležitosti:

• jestliže geometrie stavby neumožňuje opakování, pak vlastní bednění musí být vhod-

né pro rozmanité tvary: znovu použitelné, přizpůsobivé a nastavitelné,

• bednění musí být vhodné pro výrobu prvků dvojí křivosti. 

Cílem projektu je na základě předcházejících výzkumů a zkoušek posunout vývoj 

bednění od teoretického konceptu k průmyslovému prototypu. Projekt je v součas-

nosti ve stádiu praktických zkoušek v laboratoři TU v Delftu s cílem navrhnout správ-
nou betonovou směs a materiál bednění. 

Schipper R., Vambersky J.: A flexible mold for double curved precast concrete elements, 
BFT International, 8/2010, Vol. 76, p. 26–33

INŽENÝŘI  V  ROLI  MANAŽERŮ

Účetní doklady, příprava nákladových rozpočtů, interpretace právnických dokumentů 

– to nejsou předměty, které se inženýři a vědci běžně učí na vysokých školách. Násled-

kem toho často postrádají potřebné základní obchodní a právní znalosti pro manažer-

ské funkce. Také je pro ně obtížné pracovat ve vedoucích funkcích. 

Ještě před několika lety byla hlavní náplní inženýrů a vědců technická práce. Vedou-

cí funkce zastávali právníci a špičkoví ekonomové. Současnost je jiná – společnos-

ti potřebují experty s technickým „know-how“, kteří by byli schopni stanovit a formu-

lovat přístup společnosti k vývoji nových produktů, kterým směrem se vydat na po-

li nových technologií…

Technické „know-how“ je zpět v módě, Přeměna expertů ve vedoucí pracovníky, Ne-

dostatek manažerského „know-how“ je minoritní problém, Zásadní problém je nau-

čit se vedení, Přizpůsobivé reagování na lidi a situace – to jsou některé z kapitol, kte-

rým se článek věnuje. Současně je připojeno dvanáct tipů pro techniky v roli manaže-

rů a dvanáct typů na téma jak vést. 

Bald S.: Engineers as executives, People don´t tick like machines, BFT International, 8/2010, 
Vol. 76, p. 34–39

STAVĚNÍ  S  BETONEM

Přednáška na toto téma zazněla na doktorandském sympoziu 51. Forschungskolloqui-

ums des DAfStb konaném ve dnech 11. a 12. listopadu 2010 na TU Kaiserslautern.

Volná forma architektonického výrazu se zřejmě natrvalo stane jeho součástí. Be-

ton jako materiál nabízí mnoho možností a to jak z hlediska statického, tak i umělec-

kého pojetí. Jeho fyzikální vlastnosti umožňují volnost návrhu, dovolují tvarovou mno-

hotvárnost a velkou škálu barevného řešení. Osvědčené technologie umožňují začle-

nění technického vybavení do budov. Beton je v současnosti recyklovatelný a je vhod-

ným materiálem pro trvale udržitelnou výstavbu.

Autor článku používá beton v mnoha svých projektech a představuje čtyři projekty 

staveb od různých architektů, na kterých ukazuje různé možnosti použití betonu – Ško-

la managementu a designu v Zollverein, Essen, Německo, arch.: SANAA Kazuyo Se-

jima & Ryue Nishizawa, Tokio; Výukové centrum Sheikh Zayed Desert, Spojené arab-

ské emiráty, arch.: Chalabiarchitects & partnerts, Vídeň; Výukové centrum Rolex v uni-

verzitním kampusu EPFL, Lausanne, Švýcarsko, arch.: SANAA Kazuyo Sejima & Ryue 

Nishizawa, Tokio, a Dostavba Städel Museum, Frankfurt am Main, Německo, arch.: 

Schneider+Schumacher, Frankfurt/Main. 

Bollinger K.: Bauen mit Beton, Beton- und Stahlbetonbau 106 (2011), Heft 3, p. 197–210
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