
STÉLA URNOVÉ KOBKY 

NA LESNÍM HŘBITOVĚ ❚ 

STELE OF A BURIAL CHAMBER 

ON A FOREST GRAVEYARD
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Tématem článku je popis vzniku sochařského díla odlitého ze samoz-

hutnitelného vysokohodnotného betonu. Tato technologie byla zvolena 

vzhledem k formě extrémních rozměrů (délka a štíhlost prvku a minimální 

průřezová plocha na jednom z konců), která znemožnila vyztužení betonu 

v celé délce. ❚ The topic of this article is a process of a concreting of 

a sculpture, made of self-compacting high performance concrete. This 

specific technology was chosen due to the extreme size of the form (length 

and slimness of the element and minimum section surface at one end) 

which did not enable to reinforce the concrete in the whole length. 

Na malém lesním hřbitově v katastru obce Chyňava v okre-

se Beroun (50,05502N; 14,09401E) je od července 2015 k vi-

dění zajímavý objekt – štíhlý, 9 m vysoký kříž imitující kmen tr-

novníku akátu, který dokonale splývá s okolními stromy a, ne-

být informační desky, byl by jen těžko odhalen kolemjdoucími. 

Ani materiál velmi přesně kopírující zvrásněnou kůru akátu ne-

ní snadné okamžitě rozpoznat – je to beton.

Sochaři Zdeněk Ruffer a Zorka Krejčí, známí svými neob-

vyklými realizacemi často používajícími nadsázku a hledají-

cími extrémní využití materiálu, byli osloveni, aby navrhli stélu 

rekonstruované kobky. Protože pracují velmi často s  beto-

nem, předpokládali, že právě on může být jednou z možností.

Zdeněk Ruffer: „Dělat práci na hřbitově je příjemná akce, 

většinou se nikam nespěchá. A v případě tohoto kříže na les-

ní hřbitůvek tomu také tak bylo. Zadání znělo – vymyslet po-

mník či stélu k nově vybudované urnové kobce.

Pro nás je důležité, jak nám to vštěpoval Kurt Gebauer ješ-

tě za studií, místo řádně obhlédnout. A tady nastala kompli-

kace. Trojúhelníkový hřbitůvek se třemi kamennými kříži a pár 

stromů. Bylo to hotové, nebylo co dodávat. Hrozilo nebezpe-

čí celý prostor pěkně pokazit.

Řešením by bylo osadit tam jedině něco nenápadného ve 

své monumentalitě. Napadl nás, což by ale napadlo leckoho, 

strom – kříž. Jenom ho významově posunout, zafixovat do 

dalších věků. Protože nás beton neuráží, volba materiálu byla 

z našeho pohledu jasná.“

Netradičně pojatý návrh byl okamžitě přijat. Tím se ovšem 

odhalila zajímavá okolnost sochařské tvorby – fantazie nemů-

že být bezmezná, je limitována technologickými možnostmi. 

Ne že by vytvoření devítimetrového štíhlého stožáru bylo za 

hranou současné techniky, jak ale zároveň s pevnostními ná-

roky docílit organický tvar a potřebnou strukturu povrchu už 

značným problémem bylo.

Zdeněk Ruffer: „Vyhovující model, asi deset metrů vyso-

ký náletový akát, se našel nedaleko hřbitova a po pokácení 

a přibití malého břevna ve špici se zkušebně osadil na zvole-

né místo na hřbitově. Společně jsme schválili řešení.“

Po konzultacích v  odborných kruzích bylo rozhodnuto 

pou žít k  výrobě samozhutnitelný vysokopevnostní beton 

s pevností v tlaku vysoko nad 100 MPa a s pevností v tahu 

za ohybu tak vysokou, jakou jen bude možno dosáhnout. 

10 m dlouhý strom byl umístěn na otočnou podpěru ve vo-

dorovné poloze a sochaři téměř zahájili práci na formě, když 

převážily pochybnosti. Lze si představit, že beton zateče až 
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na konec dlouhé formy, kde se prů-

měr pohybuje okolo 50 mm? Teoretic-

ky si odpovědět nebylo možné, chybě-

ly zkušenosti s  obdobným případem. 

Otestování proveditelnosti prostřednic-

tvím zmenšeného modelu se tak jevilo 

jako rozumný krok na cestě k vytvoře-

ní dlouhého prvku.

Zdeněk Ruffer: „Moudrým nápadem 

bylo nejdřív vyrobit zkušební odlitek. 

Tady jsme se rozdělili na dva týmy. Prv-

ní tým: sochaři, štukatéři a druhý tým: 

betonáři, chemici. Betonáři přichysta-

li speciální směs betonu a my silikono-

vou formu asi třímetrové zmenšeniny. 

Výsledek byl nad očekávání. Směs se 

dolila do všech detailů. K nerozeznání 

od živého stromu.“

Zatímco sochaři pracovali na formě 

zmenšeného kříže, „betonářský“ tým 

Chryso chemie a  Kloknerova ústavu 

ČVUT připravoval recepturu betonu. 

Zásadním prvkem přípravy bylo navr-

žení superplastifikátoru se zvýšenou 

účinností k dosažení patřičné tekutosti 

při minimálním vodním součiniteli. Po-

dařilo se to s pomocí nejúčinnější z po-

lykarboxylátových molekul z výrobního 

programu Chryso. Citlivost na rozmě-

šování z důvodu vysoké dávky přísady 

byla vyřešena sama od sebe díky vy-

sokému obsahu jemných podílů v be-

tonové směsi a relevantním faktorem 

nebylo ani udržení konzistence v  ča-

se, protože potřebná množství (méně 

než 10  l u  modelu a méně než 100  l 

u konečného kříže) umožňovala ulože-

ní okamžitě po zamíchání.

Výroba modelu proběhla bez problé-

mů a po odformování čekalo příjemné 

překvapení – otisk komplikovaně tva-

rované kůry byl dokonalý. Sledování 

plnění zkušebního modelu vedlo k roz-

hodnutí, že u velkého prvku bude stačit 

jediný nalévací otvor zhruba uprostřed, 

zbytek bude dolit z konce u oddenku.

Zdeněk Ruffer: „Mohlo se přistoupit 

k zaformování originálu. Teď to bylo na 

nás. Ze začátku jsem měl pocit, že to 

půjde rychleji. Trvalo nám to s přestáv-

kami snad rok.

Jakmile byla forma hotová, stali jsme 

se se Zorkou pouhým kolečkem v sou-

kolí ostatních činností. Ale hlavně 

spousty lidí, kteří neváhali pomoci, ať 

už ze své nátury anebo je akce oprav-

du zaujala.“

Jedno z  hlavních ponaučení, které 
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Obr. 1 Konečné dílo působí v kontextu lesa 

velmi diskrétně ❚ Fig. 1 Final work – very 

discreet in the forest context

Obr. 2 Délka a štíhlost vzoru fixovaného ve 

vodorovné poloze vzbuzovaly respekt ❚ 

Fig. 2 Length and slimness of the model, 

fixed in a horizontal position awakened respect 

Obr. 3a,b,c Tekutost čerstvé betonové 

směsi byla posouzena prostřednictvím 

Hagermannova kužele pro stanovení 

konzistence normové malty (mini-slump-

flow) ❚ Fig. 3a,b,c Fluidity of the fresh 

concrete mixture was tested by Hagermann 

funnel to set the mini-slump flow of the mortar

Obr. 4a,b Zmenšený model fascinoval 

kvalitou otisku ❚ Fig. 4a,b Small scale 

model with a fascinating quality of the print
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přinesla výroba zmenšeniny, byla nut-

nost co nejpřesněji předem stanovit 

potřebný objem betonové směsi k na-

plnění formy. Ten byl proto, i  když ni-

koliv s  absolutní přesností vzhledem 

k  organickému tvaru, definován pře-

dem zároveň s jeho rozložením po dél-

ce prvku. Tak mohly být připraveny 

navážky na jednotlivé záměsi, což by-

lo praktické, ale nikoliv úplně zásad-

ní. Zejména pomocí uloženého obje-

mu a  navrtávaných sond bylo mož-

no kontrolovat plnění formy v průběhu 

výroby.

Forma byla zavěšena v šikmé poloze 

s převýšením zhruba 2 m, aby se be-

ton samotíží pohyboval směrem k štíh-

lejšímu konci a  aby byl zároveň ome-

zen hydrostatický tlak působící zevnitř 

na formu. Původně se předpokládalo, 

že bude použit malý ponorný vibrátor 

připevněný zvenku k formě, aby přidal 

energii k  uložení (samozhutnitelného) 

betonu, ale ten byl porouchán. Zkuše-

nosti z výroby malého kříže se hodily – 

již dříve bylo ověřeno, že lze betonovat 

i bez vibrace, a  tak porucha vibrátoru 

nezabránila výrobě.

Protože se do formy dostalo předpo-

kládané množství betonu (zhruba 90  l) 

a protože odvzdušňovací otvory i zku-

šební vrty ukazovaly jeho přítomnost, 

neočekávaly se potíže při odformování. 

Přesto bylo provedeno diskrétně.

Jakmile se po 28 dnech odhalil uspo-

kojivý výsledek, byl naplněn předpo-

Obr 5a,b Závěrečné práce na formě ❚ 

Fig. 5a,b Final works on the form

Obr. 6 Lidská síla jako efektivní nástroj 

transportu (celková hmotnost cca 330 kg) 

❚ Fig. 6  Human force as an efficient 

transportation tool (total weight approx. 

330 kg)

Obr. 7a,b Zdvihání – rozhodující okamžik 

projektu ❚ Fig. 7a,b Lifting – the key 

moment of the project

Obr. 8 Kříž stojí, podpůrné žebro lze spustit 

zpět ❚ Fig. 8 The cross is erected, the 

supporting rib can be lowered

Obr. 9 Sochaři měli šťastnou ruku „… něco 

nenápadného ve své monumentalitě.“ 

❚ Fig. 9 The sculptors had a fortunate hand 

“…something discreet in its monumentality.”
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slední krok na cestě k cíli. Zbýval jediný, 

ovšem nejriskantnější. Dopravit více než 

200kg kříž na místo vzdálené asi 200 m 

od výrobního prostoru a prvek vztyčit 

do svislé polohy.

Statické výpočty pro svislé uložení 

ukázaly nutnost výztuže v  patě kříže. 

Ta byla uložena do spodní třetiny, výše 

již ne, protože existovala obava, že zú-

žení profilu by mohlo způsobit zabloko-

vání průtoku čerstvého betonu s množ-

stvím drátků.

Montážní stavy ve vodorovné polo-

ze při transportu a poté při zdvihání vy-

vozovaly na štíhlý prvek takové ohy-

bové momenty, že bez jejich řešení by 

zcela jistě došlo ke kolapsu. Bylo pro-

to rozhodnuto čelit jim dvěma základní-

mi principy: použít část sochařské for-

my, tzv. kadlubu, jako podpůrné žebro 

a transport i zdvihání zajistit lidskou si-

lou umožňující rozložení podpěr a jejich 

pružnou reakci. S pomocí Sboru dob-

rovolných hasičů Chyňava tak byl vy-

tvořen tým téměř dvaceti osob a strom 

– kříž přenesen i vyzdvižen. I  s  příslu-

šenstvím byla hmotnost přenášeného 

objektu přes 300 kg.

Zdeněk Ruffer: „Nápad byl zrealizo-

ván. Nápadů jsou tisíce. Důležité je ale 

dotáhnout je do konce. Bez spolupráce 

všech zúčastněných by se tak nestalo.“

Ing. Václav Brož, CSc.

Chryso Chemie, s. r. o.

e-mail: vaclav.broz@chryso.com

MgA. Zdeněk Ruffer

Střední výtvarná škola 

Václava Hollara

e-mail: ruffer@culipress.cz

JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o. www.jpcz.cz

PENTAFLEX® – ETA & CE
TĚSNICÍ PRVKY PRO BÍLÉ VANY

Certifikovaný komplexní systém těsnicích prvků 
PENTAFLEX® se zaručenou funkční životností 50 let.
Garantovaná těsnost spár do 2,0 bar (testováno dle ETA 
na 5,0 bar). V souladu s novou Směrnicí ČBS TP 04.
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