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sme dilatovali, aby sme eliminovali vplyv teplotných účin-

kov. Šírka dilatačnej škáry je 10 mm, je vytvorená pomocou 

šmykových trnov Cret – série 10 (systém Halfen-Deha). Tieto 

šmykové tŕne sú umiestnené do dosiek a stien v mieste di-

latácie. Presné rozmiestnenie tŕňov je uvedené vo výkre-

soch tvaru.

Vertikálny nosný systém objektov B1 až B4 je rieše-

ný ako sústava vnútorných a vonkajších železobetónových 

nosných stien, stĺpov a  ôsmich železobetónových jadier – 

dve na každý bytový dom. Obvodové nosné steny sú hrúb-

ky 200 mm a nie 150 mm ako v objekte A. Na úrovni 1. PP je 

hrúbka obvodových stien zvýšená na 300 mm. Steny jadra 

a vnútorné steny, ktoré sú zároveň aj medzibytovými prieč-

kami, majú hrúbku 200 mm. Na úrovni 1. PP sú súčasťou 

stien stĺpy, ktoré zabezpečujú voľnú dispozíciu 1. PP, ktoré je 

v prevažnej miere vyhradené parkovacím státiam.

Horizontálny nosný systém budovy je vytvorený z mo-

nolitických konštrukcií, ktorých hrúbka je 230  mm a  sú 

z  betónu C25/30. Tieto stropné dosky sú riešené ako 

obojsmerne vystužené dosky, po obvode uložené na nos-

ných stenách, resp. prekladoch. Stropná doska 1. NP je na-

vyše ukladaná podľa požiadaviek architektúry na oceľové, 

pôdorysne zalomené U nosníky, čím sa vytvoril interierový 

priestor dvojnásobnej výšky pre loftové byty. Konštrukčné 

riešenie detailov je na obr. 8a. Architektonická vizualizácia 

interiéru je na obr. 10. 

Na úrovni 1. PP je doska hrúbky 230 a 270 mm rozdele-

ná na dva dilatačné celky. Prvý dilatačný celok je po výš-

ke rozdelený na  tri úrovne, pričom horná hrana dosky je 

na úrovniach –0,12, –0,52 a +0,52 m, druhý dilatačný ce-

lok je po výške rozdelený na dve úrovne, pričom horná hra-

na dosky je na úrovniach +0,52 a +0,92 m. Steny objektu 

sú votknuté do základovej dosky, ktorej základová škára je 

na kóte –4,27, resp. –4,52 m. Hrúbka dosky je 500 resp. 

750 mm. Maximálny výkon betonáže bol práve na ZD 1. DC 

a to 1 360 m3 za 18 h. 

Objekt B je riešený z dvoch dilatačných celkov. Šírka dila-
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Velmi zajímavá a dobře připravená kniha (byla oceněna) si 

zřejmě u nás mnoho čtenářů nenajde, je totiž napsána nor-

sky. 

Velké norské nakladatelství Gyldendal, jehož rekonstru-

ované a  rozšířené sídlo v  Oslu získalo ocenění Evropské 

sítě betonářských organizací ECSN za  nejlepší betono-

vou stavbu 2008 (Beton 1/2009), připravilo pro zájemce 

z řad odborné, možná i  laické, veřejnosti knihu o betono-

vých površích. 

Publikace je rozdělená na tři části. V té první, která začí-

ná osmi celostránkovými fotografiemi detailů betonových 

povrchů, se autoři po ukázkách a popisu různých typů be-

tonových povrchů zaměřili na  faktory ovlivňující jejich vý-

slednou estetiku. Popisují, vysvětlují a  s  bohatým dopro-

vodným obrazovým materiálem zdůrazňují, co je důležité 

při návrhu a přípravě bednění, co při návrhu, výrobě, uklá-

dání a  ošetřování čerstvého betonu. Seznamují čtenáře 

s různými typy betonů, s různými technologiemi úprav je-

jich povrchů a  vzájem-

nými vazbami mezi ni-

mi. Pozornost je věno-

vána kontrole na  všech 

stupních, jak ji navrho-

vat, provádět, vyhodno-

covat, na co se zaměřit, 

v  které fázi. Své místo 

zde má i postupně vzni-

kající patina a  stárnu-

tí betonových povrchů 

a  ukázky jejich dobře 

a  špatně zvládnutých 

projevů s patřičným vy-

světlením příčin.

Ve druhé části publikace je představeno šestnáct betono-

vých konstrukcí postavených v Norsku od roku 2000, jsou 

to knihovny, divadla, školy, mosty ad.

Třetí část – přílohy se věnuje různým postupům a tech-

nologiím nápravy nepovedených betonových povrchů. 

V tom se ukazuje mistrovství řemeslníků. Výsledný povrch 

nenese žádné známky toho, že pohledová plocha neby-

la na poprvé zcela zvládnutá a bylo opravováno. To, co je 

postrachem českých architektů a stavebníků – opravy ná-

sledků nedbalé přípravy či zanedbané kontroly, jejichž vý-

sledek je obvykle horší než nepovedený původní povrch, je 

zde naopak ukázkou pečlivě a přesně zvládnutých postu-

pů různých sanačních technologií, vše fotograficky zdoku-

mentováno. Z mého pohledu je to nejdůležitější část knihy.

Případné zájemce mohu uklidnit, že norština je hodně po-

dobná angličtině a se slovy, která angličtinu nepřipomínají, 

vám pomůže některý z on-line slovníků dostupných na in-

ternetu. A v knize je opravdu hodně obrazového materiálu.
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