
vČelí boží Muka z bíléHo uHPc ❚  beeS coluMn  
oF crucIFIxIon FroM WHITe uHPc

REDEFINICE TERMÍNU MOBIL IÁŘ
Na příkladu realizace jednoho objek
tu – včelích božích muk – lze oboha
tit smysl slova mobiliář. Při krátké re
šerši zjistíme, že mobiliář dnes běžně 
„zahrnuje  zahradní lavičky, stojany na 
kola,  plastové odpadkové koše,  květi-
náče a  další výrobky z  betonu, litiny, 
oceli a  dřeva. Mobiliář je vhodný do 
velkých měst i malých vesniček, do ve-
řejných a administrativních prostor i do 
parků a městských nebo soukromých 
zahrad“ [1]. Slovo mobiliář ovšem ne
vychází ze slova mobilita, ale mobiliár
ní, což znamená movitý, tedy z před
pokladu, že se objekt stává součástí 
městské nebo přírodní krajiny. Národní 

památkový ústav vlastní rozsáhlé mo
biliární fondy, které „tvoří movité vyba-
vení památkových objektů […] Jsou to 
soubory movitých věcí prohlášených za 
kulturní památku a  dalších předmětů 
kulturní hodnoty“ [2]. Oba tyto poznat
ky směřují k tomu, že mobi liář má být 
stálou a pokud možno kvalitní součástí 
veřejného prostoru jak po stránce es
tetické, tak funkční. 

Samozřejmě, že slovo mobiliář lze 
nahrazovat pojmy jako drobná architek
tura (používaný v intervalu od zahradní
ho krbu po historické smírčí kameny), 
vybavenost veřejných prostranství ne
bo také jako iniciační prvky taktického 
urbanismu (např. [3]), které ale význa

mem neodkazují k zmiňovanému latin
skému mobilia – tedy movitý majetek. 

V  minulém roce vznikl jako vedlej
ší produkt mezioborové platformy Neo
lokator.cz nový web s názvem Neoza
hrada.cz, který odkazuje na potřebu 
kultivace veřejného prostoru. Jednotli
vými mobiliáři ve smyslu dlouhodobé
ho hmotného majetku chce navrátit sa
motnému slovu lesk a nacházet cestu 
k bezprecedentním výtvorům.

CESTA K  NEVIDĚNÉMU
Každý objekt vytvořený specifickým 
návrhem od architekta, inženýra ne
bo výtvarného umělce je samozřej
mě originálním dílem. Podstatná však 
není jen originalita ve smyslu formy 

Jan Trejbal

na hradišti budeč u  zákolan byla v  září 

letošního roku požehnána včelí boží muka. 

Jedná se o  prototyp božích muk zhotovený 

z  ultra vysokohodnotného betonu, jehož návrh 

probíhal formou design by nature. výsledkem 

je nový typ mobiliáře. ❚ bees column of 

crucifixion was blessed at a fortified settlement 

at budeč near zákolany. It is a  prototype of 

a  column of crucifixion made from ultra high-

performance concrete. It was designed in the 

form of “design by nature”. The result is a new 

type of a street furniture.
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– tedy tvarosloví nového mobiliáře –, 
ale také posun v samotném propoje
ní funkcí, které (minimálně v součas
né době) není zvykem. 

Idea návrhu betonových včelích bo
žích muk vznikla v roce 2015. Vztahem 
mezi krajinou a  prvky v  ní obsažený
mi se intenzivně zabývám posledních 
12 let. Již v  roce 2009 jsem v  rámci 
své klauzurní práce v ateliéru profeso
ra Miloše Šejna na pražské Akademii 
výtvarných umění vytvořil např. projekt 
cukrových homolí, které se snaží „for-
mou soukromé hry o  rozšíření spekt-
ra vkládaných emocí do současné vol-
né krajiny. Nejčastějším měřítkem péče 
o  současnou krajinu ve vyspělých ze-
mích je snaha o co nejúčinnější zakon-
zervování dochovaných památek z mi-
nulosti. Jedinou do dnešní doby trvale 
vyznačovanou vzpomínkou – událos-
tí v krajině – je smrt ve formě pomníčků 

automobilových nehod u silnic nebo ex-
pedičních neštěstí v horách“ [4]. 

Pro popis specifických vlastnos
tí včelích božích muk volně použiji text 
z databáze patentových a užitných vzo
rů, kde je pod názvem „krajinný prvek“ 
tento mobiliář popsán od června 2017: 
„Nyní se nacházíme v  tzv. post-agrár-
ní etapě, kdy zemědělství není hlavním 
zdrojem obživy, je proto přirozené, že 
bude vznikat čím dál větší tlak (ze stra
ny zadavatelů mobiliářů – pozn. autora) 
na ochranářské a  kulturní využití kraji-
ny. Důkazem jsou například dnes zhus-
ta vznikající okrašlovací sdružení (spol-
ky), navazující na naše tradice před 
rokem 1935. Krajinný prvek podle vy-
nálezu svým umístěním plní funkci orien-
tační, jeho včelí domek a  broukoviště 
mají funkci ochranářskou a  jeho speci-
fický reliéf, např. kříž plní funkci sakrál-
ní. V minulosti nalézáme velké množství 

odkazů na včelstvo a brouky v souvis-
losti s  křesťanskou tradicí, které jsou 
vzorem pracovitosti apod. (zde se jed
ná o  citace patrona včelařů sv. Amb
rože nebo texty A. Helebranta O včele 
v bibli a církvi – pozn. autora), nikdy za-
tím ovšem nedošlo k propojení entomo-
logicky ochranného a sakrálního účelu 
v podobě originálně navrženého objek-
tu. Obecně nutná ochrana včel samotá-
řek či včelstev nebo jiného hmyzu je zde 
pak ideálně propojena s funkcí orientač-
ní. Podobné principy (z  hlediska kom-
pozice sakrálních objektů v krajině), lze 
naposledy vypozorovat u nás ve vrchol-
ném baroku. Entomologicky-ochranné 
objekty – broukoviště i hmyzí domky – 
dnes sice existují, jsou dokonce často 
nabízeny v hobby-marketech, nenabíze-
jí ovšem nikdy propojení s výše popsa-
nou sakrálně-církevní rovinou za pomo-
ci vhodného designu, přičemž o  jejich 
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1 Skica včelích božích muk, 2016 2 a) Zobrazení 
vybraných patentových prvků pro objekt včelích 
božích muk (1 – podstavec, 2 – noha, 3 – hlava,  
4 – upevnění hlavice, 5 – kříž, 6 – organický 
materiál pro včely, 7 – broukoviště, 8 – krytka 
výplně ), b) hlavice – řez počítačovým 3D 
modelem 3 a,b Tvorba dřevěného kopyta za 
pomocí CNC frézování 4 Hotové dřevěné kopyto 
v sádrovně AVU Praha 5 a,b Tvorba a montáž 
laminátové formy na AVU Praha ❚ 1 Drawing 
of the bees column of crucifixion, 2016 2 a) Picture 
of selected patent elements for the object of bees 
column of crucifixion (1 – stand, 2 – leg, 3 – head, 
4  fixture of head, 5 – cross, 6 – organic material 
for bees, 7 – logger, 8 – protection of organic 
material, b) head – section of the 3D computer model  
3 a,b Creating the wooden last with the aid of 
CNC mill threading 4 Ready wooden last in the 
Academy of Fine Arts Prague 5 a,b Creating and 
mounting the fibreglass form at the Academy of 
Fine Arts Prague
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umělecké hodnotě či orientační funkci 
v krajině nelze vůbec mluvit“ [5]. 

Obecně se dá tvrdit, že vytvoření 
jakéhokoli nového mobiliáře (architek
tury), který v městské nebo venkovské 
krajině bude své okolí „výrazně jiným” 
způsobem aktivovat, je náročné nejen 
po stránce časové (často obsahuje nut
ný vývoj prototypu), ale i finanční a pře
devším kreativní.

PROPOJENÍ  VE VÝVOJI
Vývoj nového typu mobiliáře – včelích 
božích muk – probíhal ve spolupráci ně
kolika odlišných pracovišť. Prototyp vy
robený odlitím speciálně navrženého, sa
mozhutnitelného, bílého betonu (UHPC 
– Ultra High Performance Concrete) do 
několikadílné a tvarově složité lamináto
vé formy v  létě 2018 je výsledkem pro
pojení firmy PM23 (tvorba dřevěného ko
pyta objektu za pomocí 2D CNC frézy), 
pracoviště sádrovny a zámečnické dílny 
Akademie výtvarných umění v Praze (la
minátové formy hlavice a  nohy objektu 
vyztužené ocelovými profily a spe ciálními 
odvzdušňovacími otvory), Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze (pracoviště 

3D tisku – deska se zasvěcením sv. Vác
lavu) a Kloknerova ústavu ČVUT v Praze.

Vývoj probíhal během posledních tří 
let v  zásadě formou design by nature, 
kdy bylo třeba pochopit a do nového ná
vrhu integrovat základní přírodní procesy 
samotářských včel a čmeláků. V  tomto 
ohledu mě byl velkou oporou po celou 
dobu projektu prof. RNDr.  Jan Žďárek, 
DrSc., přední český entomolog žijící pří
mo pod hradištěm Budeč, kde je nako
nec prototyp včelích božích muk umístěn. 

Přírodní procesy a  chování včelstva 
ovlivnily jak finální tvar objektu, tak volbu 
stavebního materiálu. V horní části mo
biliáře, tj. v  hlavici, se nachází dvouko
morová nika, v jejíž přední části (o hloub
ce cca 140  mm) je umístěn organický 
materiál pro včely samotářky a  v  zad
ní části je vytvořen prostor pro čmelá
ky. Do prostoru pro čmeláky vede jediná 
18 mm široká přístupová cesta ze zadní 
strany hlavice a interiér je do ¾ vyplněn 
materiálem uchovávajícím teplo (krejčov
skou vatou), tak aby přístup k hnízdu byl 
od konce vchodové rourky volný. O tuto 
část objektu je třeba se pravidelně sta
rat a  jednou za rok zkontrolovat sedání 

a přirozený úbytek organického materi
álu. To již samo o sobě nabízí plánova
ně společenskou funkci mobiliáře, např. 
v podobě pravidelné jarní slavnosti. Dru
hým příkladem design by nature přístupu 
je broukoviště umístěné v patě nohy, kde 
je nutné zajistit vlhčí prostředí kupříkla
du postupným přidáváním tlejícího dřeva. 

Hlava je připevněna k  noze pouze 
chemickou kotvou, spáry byly těsněny 
pomocí ultra vysokohodnotného be
tonu. Noha je připevněna k základové 
patce z prostého betonu (hloubka zá
kladu je 1,3 m) třemi nerezovými ocelo
vými trny a chemickou kotvou.

Volba materiálu pro vznik mobiliáře je 
pro mě dlouhodobě zásadní. V tomto pří
padě bylo nutné vycházet z předpokladu, 
že objekt má stát v určené přírodní lokaci 
několik desítek let vystaven klimatickým 
podmínkám. Zároveň jsem chtěl, aby se 
dala včelí boží muka vytvářet (pro zá
jemce z celé střední Evropy) z jedné for
my opakovaně. Použitým stavebním ma
teriálem se po konzultacích s doc.  Ing.   
Jiřím Kolískem, Ph.D., z Kloknerova ústa
vu ČVUT v Praze stal ultra vysokohod
notný beton (UHPC). Z  materiálového 
hlediska se jedná o cementový kompo
zit s velmi precizní křivkou zrnitosti použi
tého kameniva. Vzhledem k samozhutni
telné funkci (možnost odlévání a hutnění 
bez vibrace), vysokým pevnostem a ze
jména trvanlivosti a  odolnosti vůči ex
trémním (zejména povětrnostním) pod
mínkám se tento materiál jevil jako ideální 
varianta pro výrobu. Beton byl z techno
logických a statických hledisek vyztuže
ný v celém objemu rozptýlenými polyme
rovými vlákny, která měla omezit tvorbu 
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trhlin, snížit plastické sedání hmoty a vy
ztužit komplikované detaily použité formy.

Pevnostní charakteristiky použité 
UHPC směsi jsou na úrovni 130 MPa 
(pevnost betonu v  tlaku). Je však dů
ležité zmínit, že výsledná pevnost be
tonu v  tlaku není pro tuto konstrukci 
stěžejní. Pro účely včelích božích muk 
byla směs optimalizována a modifiko
vána především z hlediska požadavků 
na barevnost a samozhutnitelnost. Bí
lá směs UHPC byla speciálně navržena 
tak, aby splňovala technologické poža
davky a prototyp byl odolný vůči půso
bení povětrnostních podmínek. Vysoká 
pevnost betonu v tlaku a její rychlý ná
růst se však osvědčily již při odformová
ní prototypu, neboť složitý odlitek bylo 
možné odformovat již po dvou dnech. 
Jako kritický se ukázal profil nohy vče
lích božích muk o  rozměrech 2x 83 x 
147 mm (celková plocha 244 cm2), kde 
v nejužším místě prochází otvor ve tva
ru kříže. V tomto detailu vznikly pouze 
drobné trhlinky způsobené pravděpo
dobně neopatrnou manipulací při od
formování v kombinaci se smršťováním 
betonu v jeho raném stadiu. Při přihléd
nutí k  faktu, že trhlina není v dále na
máhaném průřezu (zatížení horní části 
včelích božích muk přitěžuje a stlačuje 
trhlinu), a vzhledem k vyztužení cemen
tového kompozitu PVA vlákny není tato 
trhlina vadou konstrukce. Vysoký ob
sah nezhydratovaného pojiva ve smě
si splní funkci dodatečného „zahojení“ 
trhliny. Z  technologického hlediska se 
jedná o unikátní využití speciálně navr
ženého bílého UHPC pro velmi složitý 
prototyp prvku.

ZÁVĚR
Cílem příspěvku bylo na příkladu jed
né realizace ukázat možnosti, ke kte
rým nás povzbuzuje sama krajina, jak 
městská, tak i přírodní. Celý proces vý
roby a produkce včelích božích muk se 
na konci roku 2018 ukázal jako znač
ně obtížnější, než jsme v  prvopočát
ku předpokládali. Vzhledem k  tvarové 
náročnosti bylo nutné mnohokrát op
timalizovat proces výroby ve všech je
ho stupních. Použití moderního mate
riálu UHPC, speciálně navrženého pro 
daný prototyp, ve spojení s precizní la
minátovou formou umožnilo odlití složi
tého tvaru včelích božích muk bez zá
sadních problémů. 

Ke vzniku dalších druhů a typů mo
biliářů bude do budoucna bez pochy
by nutná spolupráce široké společnos
ti, nejrůznějších spolků a investorského 
sektoru, tak aby se náročný vývoj ino
vátorských řešení nezastavil. 

Prototyp včelích božích muk byl dne 
27. září 2018 požehnán kněžími a  za
svěcen mučedníku sv. Václavovi na hra
dišti Budeč u Zákolan, kam si jej může 
každý přijít prohlédnout. 

MgA. et Bc. Jan Trejbal

Vysoká škola uměleckoprůmyslová 

v Praze a Fakulta architektury 

ČVUT v Praze

jan.trejbal@email.cz

Redakce děkuje Ing. Davidu Čítkovi 

z Kloknerova ústavu ČVUT v Praze 

za informace týkající se 

použité betonové směsi.
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6 a,b Betonáž a odformování včelích božích muk 
v Kloknerově ústavu ČVUT 7 Hlavice včelích 
božích muk – v přední části organický materiál 
pro včely samotářky, zadní část pro čmeláky za 
přepážkou 8 Trhlina v prototypu nohy včelích 
božích muk 9 a) Včelí boží muka na hradišti Budeč 
u Zákolan, b) požehnání prototypu pro hradiště 
Budeč 27. září 2018 ❚  6 a,b Concreting and 
removing the formwork of the bees column of 
crucifixion in the Klokner Institute CTU 7 Head of 
the bees column of crucifixion – in the frot part 
there is an organic material for wild bees, in the 
rear for bumbblebees behind a partition  
8 Crackling in the prototype of the bees column 
of crucifixion 9 a) Bees column of crucifixion at 
the fortified settlement at Budeč near Zákolany, 
b) blessing of the prototype to the Budeč fortified 
settlement on 27 September 2018
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