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A K T U A L I T Y  T O P I C A L  S U B J E C T S

Vzpomínka na Ing. Alaina Štěrbu
27. ledna odešel ve věku nedožitých 98 let Ing. Alain Štěrba, osobnost technologie betonu s velkým kulturním 
rozhledem a autor podrobného čtyřjazyčného technického slovníku zaměřeného na technologii betonu.

Ing. Alain Štěrba se narodil 10. března 
1924 v rodině podnikatele a stavební
ho inženýra pozemních staveb v Praze
Vinohradech. Tím byl již do jisté míry 
předurčen ke svému pozdějšímu zamě
ření a skutečně k němu došlo. Staveb
nictví v rodině bylo však rozšířeno ješ
tě více. Stavebním inženýrem byl také 
jeho mladší bratr a rovněž jeho strýc 
Dr. Jan Fischer a bratranec prof. Ondřej 
Fischer, význační lidé, v širší veřejnosti 
známí také svou knihou Pražské mosty.

Začal studovat na francouzském 
gymnáziu a po jeho zrušení na po
čátku války pokračoval na vinohrad
ském reálném gymnáziu. Od té doby 
jsme byli spolužáky, později i na vyso
ké škole. Byl výborným studentem. Po 
ukončení studia ho neminula dvoule
tá vojenská služba. 

Teprve poté, v padesátých letech 
20. století, začal pracovat ve Výzkum
ném ústavu stavebních hmot a kon
strukcí v oddělení předpjatého betonu. 
Věnoval se vývoji předpjatých trub vel
kých profilů, sledoval a zlepšoval jejich 
výrobu a vypracoval také způsob jejich 
spolehlivého a vodotěsného spojová
ní. V té době se stavebnictví pro velký 
nedostatek bytů začalo orientovat na 
výstavbu sídlišť. Hlavním úkolem by
la hromadná výstavba panelových do
mů a to vedlo i k některým organizač
ním změnám. Byl zrušen výše uvedený 
ústav a nově zřízen Výzkumný ústav 
mechanizace, jehož hlavním cílem by
lo připravit a zavést poměrně rozsáhlé 
výrobní linky na velký sortiment beto
nových dílců potřebných pro panelo
vou výstavbu. Ing. Štěrba nastoupil do 
tohoto ústavu, kde spolupracoval ve 
funkci technologa se strojními inženýry 
na výhodném uspořádání a optimaliza
ci výrobních postupů. V rámci různých 
úprav navrhl prostorově úspornou vý
robu stěnových panelů ve svislé poloze 
v bateriích. Jeho hlavním úkolem bylo 
stanovit receptury vhodných betonů 
zaručující potřebnou pevnost a dobrou 
zpracovatelnost při plnění forem s eko
nomicky výhodnou spotřebou cemen

tu a s dostatečně rychlým počátečním 
nárůstem pevnosti pro zvýšení obrato
vosti forem. Pro urychlení tvrdnutí be
tonu se také zavedlo jeho proteplování. 
Později se pracovní činnost Ing. Štěrby 
rozšířila o zavádění plastifikátorů, po
zitivně působících na zpracovatelnost 
a pevnost betonů.

Při své činnosti výzkumné a zkušeb
ní také podrobně sledoval zahraniční 
technickou literaturu, zejména časopi
sy, a v nich publikované výsledky sou
visející se zaváděním nových výrobních 
technologií a zvyšováním kvality beto
nů. To bylo motivací pro další zdokona
lení pracovních postupů i v našich vý
robnách. Bylo to přínosem i pro něho, 
neboť si významně rozšířil své znalosti 
o mechanických a chemických vlast
nostech různých druhů betonu. Ty do
plnil dalšími ověřovacími zkouškami 
a jejich statistickým vyhodnocením, 
které zpracoval na základě předchozí
ho náročného a detailního studia po
čtu pravděpodobnosti. Tak mohl spo
lehlivě zdůvodnit oprávněnost svých 
názorů zaváděných do výrobního pro
cesu. Nabyté poznatky také velmi sro
zumitelným způsobem uveřejňoval ve 
svých článcích v odborných časopisech 
a sbornících technických konferencí, 
které byly přínosem pro ostatní zainte
resované odborníky. 

Když se začaly navrhovat předpja
té stropní dílce u panelové soustavy 
T08B se zvýšeným rozpětím přes 6 m, 
upravil způsob jejich předpínání tak, 
aby byl v souladu s výrobním postu
pem a nevedl k jeho zpomalení. Také 
v tomto případě využíval přísad k rych
lejšímu nárůstu pevnosti betonu a vyš
ší obratovosti forem.

Po více letech působení v uvede
ném oboru a popsané činnosti zís
kal tak rozsáhlé zkušenosti, že se stal 
jedním z nejzkušenějších pracovníků 
v oblasti technologie betonu. 

Je přirozené, že byly jeho znalos
ti využity ve veřejném zájmu. Kromě 
různých poradenských, konzultačních 
a posudkových činností se stal význam
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ným členem Stálé komise pro norma
lizaci betonových konstrukcí, pracující 
na novelizaci příslušných betonářských 
norem, především ČSN 73 2400. 

V předchozím popisu je uvedeno 
jen jeho hlavní působení. Protože pa
neláren bylo ve státě více a rovněž po
stupně narůstal počet panelových sou
stav, nebyla jejich výrobní technologie 
jednotná. Bylo nutné ji optimalizovat, 
což rovněž spadalo do působnosti Ing. 
Štěrby. Znamenalo to různá a rozsáhlá, 
v některých případech asi také i kom
plikovanější společná jednání, v nichž 
se snažil dosáhnout nejrozumnějšího 
výsledku. Tato dlouholetá organizační 
práce vyžadovala hodně času. Bylo to 
před mnoha lety a pro mne je velmi ob
tížné ji blíže kvalifikovat, protože jsem 
pracoval v jiném oboru. Doslechl jsem 
se také, že uvažoval o zlepšení míchá
ní betonu úpravou míchacích center 
a že projednával způsoby proteplová
ní betonu s prof. Říhou z VUT, který se 
jim věnoval po dlouhá léta. Propagoval 
také nákup kvalitních plastifikátorů ze 
Slovinska, asi za výhodnějších podmí
nek, ale v této věci bylo obtížné kon
kurovat zavedeným, velkým a známým 
firmám. Za tak dlouhou dobu práce 
v jednom oboru se vždy vyskytne mno
ho drobných činností, které jsou dnes 
už v zapomnění.

Ve Výzkumném ústavu mechaniza
ce pracoval přes třicet let až do své

ho pozdějšího odchodu do důchodu 
v roce 1988. Změna politické orien
tace státu koncem roku 1989 však by
la velkou příležitostí pro využití jeho 
zkušeností v technologii betonu. Byl 
sice v penzijním věku, avšak na vrcho
lu svých schopností, a tak nemohl zů
stat stranou po zásadních změnách 
stavební výroby, která upouštěla od 
jednotné panelové výstavby ve pro
spěch individuálních staveb s poža
davkem vyšší kvality jejich provádění. 
Stal se technickým expertem u firmy 
ZAPA, známého výrobce betonových 
směsí. S využitím nově zavedené vý
početní techniky vypracoval pro ni 
a také i pro ostatní zájemce výpočet
ní programy pro navrhování receptur 
betonů s optimalizací materiálových 
nákladů pod názvem MULTIBET. Ten 
sloužil jako praktický nástroj pro zajiš
tění širokého sortimentu dodávek op
timálních betonových směsí, odpoví
dajících požadavkům odběratelů, což 
byla velmi uznávaná a oceňovaná čin
nost. Pro širší použití pak byl vyvinut 
univerzální program návrhu receptur 
betonů podle ČSN EN 2061 s imple
mentovanou a koncentrovanou „učeb
nicí“ betonu pod názvem UNIBET I 
a UNIBET II. 

Protože se při podrobném studiu 
vlastností betonu ze zahraničních časo
pisů setkal s řadou odborných technic
kých pojmů, využil nabytých vědomostí 

pro sestavení podrobného čtyřjazyčné
ho technického slovníku zaměřeného 
na technologii betonu a jí blízké obory. 
Jak velké množství odborné a jazykové 
práce na jeho vytvoření věnoval je patr
né z toho, že slovník obsahuje asi deset 
tisíc hesel a technických pojmů. 

Své vědomosti po roce 2000 rád zve
řejňoval v novém časopise Beton TKS. 
Jeho články se vždy vyznačovaly lo
gickým popisem uvedené problema
tiky s doprovodným popisem zkoušek 
a dalšími podrobnostmi a návody na je
jich využití včetně statistického vyhod
nocení. Vždy šlo o svědomité a uváže
né pojednání daného tématu. Za svou 
záslužnou činnost v oblasti betonu byl 
již před více lety jmenován čestným čle
nem České betonářské společnosti.

Aktivní činnost Ing. Štěrby se roz
prostírá na dobu více než 60 let. Od
hlédnemeli od inženýrské práce, vě
noval Ing. Štěrba svůj volný čas zájmu 
o jiné kulturní oblasti lidského půso
bení. Sledoval např. architekturu, his
torii, filozofii, literaturu, společenské 
vědy a samozřejmě také matemati
ku a fyziku, v nichž se dobře oriento
val. Mohl by být nazván polyhistorem, 
jakých není tak mnoho. Měl zálibu 
zvláště ve francouzské vyspělé kul
tuře, historii a literatuře, což bylo ko
nečně i v souladu s jejím tehdejším 
progresivním a světově uznávaným 
postavením ve stavebním inženýrství, 
zejména pak v rozvoji a rea lizaci sta
veb z betonu. Pokud jde o jeho rodin
ný život, vždy byl starostlivým manže
lem a otcem. Nevyhnuly se mu různé 
životní strasti, ale jeho nezměrná vů
le a úsilí danou situaci zvládnout mu 
pomohly všechny tyto nesnáze pře
konat. V posledních letech jeho dlou
hého života se u něho projevily různé 
zdravotní obtíže. Ty postupně narůs
taly a dlouhodobě ztrpčovaly jeho 
zasloužený odpočinek, až vyvrcholi
ly jeho odchodem z tohoto světa dne 
27. ledna 2022 v požehnaném věku 
téměř 98 let. Zůstane však pro nás na
dále příkladem velmi talentovaného, 
schopného a pilného člověka, který 
k problémům vždy přistupoval tak, 
aby našel jejich nejlepší řešení, a kte
rý byl v osobním styku příjemným 
a ohleduplným společníkem.

Jan Vítek


