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(iii) popsat nové postupy  monitorování, obnovy či konzervace 

moderního architektonického dědictví se zapojením 

zúčastněných stran. 

(iv) nastínit nové možnosti zapojení veřejnosti do ochrany 

moderního architektonického dědictví.

Projekt pracuje s vybranými případovými studiemi raných 

betonových staveb ze čtyř zúčastněných zemí (Kypr, Česká 

republika, Itálie a Nizozemí). 

V každém vydání zpravodaje Vás seznámíme s vývojem 

projektu a se souvisejícími  událostmi. V tomto čísle se 

zaměřujeme na případové studie, které nyní zkoumáme.    

Přeji Vám příjemné čtení

Cristiana Lara Nunes, koordinátorka projektu

Vážení čtenáři, 

s  potěšením Vám představujeme první oběžník projektu 

CONSECH20 th (CONSErvation of 20  century concrete Cultural 

Heritage in urban changing environments), přejeme Vám 

příjemné čtení pokud možno ve zdraví.

CONSECH20 je výzkumný projekt financovaný z iniciativy 

JPICH (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage) v 

rámci programu Heritage in Changing Environments. 

Cílem projektu je rozvoj nových přístupů v sanaci a ochraně 

historických betonových staveb 20. století v městském 

prostředí, plném neustálých proměn. To vše s ohledem na 

technické i společenské aspekty. Tento  segment našeho 

stavebního dědictví se  vyznačuje  architektonickou 

rozmanitostí a experimentální povahou,  související s použitím 

nových materiálů a technologií. Za výzvu  můžeme považovat 

ale i to, že kulturní a historická hodnota těchto staveb zůstává  

širokou veřejností nedoceněná.  Zmíněné aspekty,  spolu s 

vlivy rychle se měnícího městského prostředí,  často způsobují, 

že tyto stavby chátrají nebo jsou dokonce bourány.

Projekt CONSECH20 je zaměřen zejména na historické 

betonové konstrukce do roku 1960, na stavby,  které jsou 

předmětem společenského zájmu, a které tak skrze svoji 

funkci, sdružování lidí pro rekreaci, sport, bydlení nebo práci, 

mohou posílit vazby mezi společností a architektonickým 

dědictvím 20. století. 

CONSECH20 si klade tyto cíle: 

(i) zvětšit potenciál raných betonových stavebních památek 

jakožto podpůrného vektoru pro společenskou interakci a 

kulturní turismus.  

(ii) přispět k širšímu povědomí o oboru Heritage Science 

(památková věda). Tato poměrně mladá vědní disciplína má za 

cíl překlenout mezeru mezi humanitními a aplikovanými vědami. 
www.consech20.eu
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V partnerských zemích, tedy na Kypru, v České republice, v 

Itálii a v Nizozemí, bylo vybráno dohromady 48 případových 

studií. Vlastní výběr je koncipován tak, aby zahrnul 

charakteristické architektonické styly, konstrukční systémy, 

stavební druhy i specifické mechanismy poruch. Důraz byl 

kladen především na veřejné budovy ve vlastnictví obcí nebo 

státu, na stavby, výrazné svou architekturou, které mají 

zároveň určitý společenský význam.  V rámci projektu byly 

stanoveny dvě kategorie zkoumaných budov:

1. stavby, které prošly rekonstrukcí/konzervací (poučení z  

příkladů realizací) 

2.   stavby, které na takový zásah teprve čekají.  

Ze seznamu zkoumaných staveb je pouze 19 % postaveno 

před rokem 1918, 33 % je opuštěných a přibližně 80 % tvoří 

budovy dříve sloužící pro průmysl a obchod, které později 

ztratily svou původní funkci. Některé z nich byly přeměněny v 

kanceláře nebo kulturní či volnočasová centra, jiné zůstaly 

opuštěné.    

Nejméně dvě budovy ze seznamu případových studií každé z 

partnerských byly vybrány k hloubkové analýze technického 

stavu. Výběr budov pro hloubkovou analýzu odpovídá 

oběma výše uvedeným kategoriím. Tyto stavby budou 

během projektu dále monitorovány a takto získané poznatky 

budou využity pro stanovení vhodného zásahu. Jako 

případové studie budov vyžadujících obnovu byly v 

jednotlivých zemích vybrány tyto stavby:  

PŘÍPADOVÉ STUDIE

https://consech20.eu/


MĚSTSKÁ TRŽNICE 
NICOSIA, HISTORICKÉ CENTRUM (KYPR) 

Plavecký stadion pod Barrandovem býval krásnou ukázkou 

funkcionalistické architektury zasvěcené sportu. Byl 

vyprojektován architektem Václavem Kolátorem a zbudován 

v roce 1930 na levém břehu řeky Vltavy, v prostoru 

opuštěného vápencového lomu. Na vrcholu skalní stěny, 45 

metrů nad pozemkem bazénu, již v té době fungovala 

vyhlídková restaurace Barrandovské terasy. Stavba stadionu 

byla iniciována právě v souvislosti s novou zástavbou 

Barrandova, vilovou čtvrtí, filmovými ateliéry a restaurací. 

Pozemek pro stadion poskytl podnikatel Václav M. Havel, 

který stál za stavebním rozvojem Barrandova (jeho bratr 

Miloš byl zakladatelem Barrandovských  filmových ateliérů). 

Plavecký stadion byl v provozu od roku 1931 do roku 1955. 

Po roce 1989 se zchátralý areál navrátil do rukou rodiny 

Havlových. V roce 1993 byl plavecký stadion spolu s 

Barrandovskými terasami prohlášen za kulturní památku. 

Nejvýraznějším prvkem stadionu je bezesporu skokanský 

můstek, elegantní železobetonová konstrukce s točitým 

schodištěm a platformami ve dvou úrovních. I na této stavbě 

se podepsala desetiletí chátrání, zmizelo kovové zábradlí, 

spodní stupně schodiště byly odstraněny nejspíš z 

bezpečnostních důvodů. Z plaveckého areálu zbývají jen 

ruiny, skokanský můstek je obklopený vegetací, dávno 

zmizela původní budova plovárny, samotný bazén i stupně 

tribun při skalní stěně se rozpadají. Areál je veřejně přístupný 

a příležitostně je využíván pro kulturní akce, samotný 

skokanský můstek nejednou posloužil jako součást divadelní 

scény pod širým nebem.

Cristiana L. Nunes a Ondřej Dušek

Stará městská tržnice v Nicosii je krásným příkladem 

modernistické architektury Nicosie. Samospráva ji nechala 

zbudovat ve snaze vrátit život zpátky do historického města, 

semknutého opevněním. Došlo k tomu  v době krize, po bojích 

ústících v rozdělení města v roce 1963. Stavba byla navržena 

věhlasným architektem Stavrosem Economou v roce 1963, za 

spolupráce s dalšími důležitými postavami lokální archi-

tektonické scény, bratry Zembylovými, D. Kythreotim a 

C. Vafeadim. Do provozu byla uvedena v roce 1967. Byla 

navržena jako moderní maloobchodní tržnice. Za plného 

provozu zde své zboží nabízelo 70 zelinářů, 21 řezníků,  

3  prodejci ryb a několik dalších obchodů s potravinami.  

Přestože  ještě v roce 2002 využívalo prostory tržnice 98 

stálých prodejců, postupný růst města za hradbami městského 

opevnění postupně vedl k ochabnutí provozu. V roce 2017 tu 

zbyli pouze 3 prodejci a následně byla tržnice zavřena. 

Národní pobočka DOCOMOMO budovu zahrnula mezi 100 

nejdůležitějších budov, míst a urbánních útvarů Kypru; budova 

tržnice je nyní zapsanou kulturní památkou. Hlavní nosný 

systém tvoří dvojpodlažní železobetonovým skelet o výšce 7 

metrů. Z důvodu seismických aktivit v oblasti je konstrukce 

dělena  kloubovými spoji na čtyři nezávislé části. Severní 

strana je přisazena k dvoupodlažní zděné konstrukci. V 

západní sekci jsou ztužující stěny na jedné straně, což 

způsobuje kroutivý efekt. Jihovýchodní strana je podsklepena. 

Převislé části střechy jsou plně vystaveny povětrnosti, s 

jasnými známkami degradace a koroze výztuže. Některé 

sloupy s vestavěnými okapními svody jsou rovněž značně 

poškozené. 

Antroula Georgiou a Ioannis Ioannou

www.consech20.eu
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Někdejší silo Santa Limbania, přezdívané Silo Hennebique, 

bylo navrženo inženýry Antoniem Carissimem, Giovannim 

Crottim a Giovannim Battistou De Cristoforis, stavbu 

provedly stavební firmy G. A. Porcheddu a Ferrobeton na 

samém počátku 20. století (1899-1906) v prostoru starého 

janovského přístavu. Obilné silo Hennebique je jednou z 

nejpříznačnějších ukázek raného použití železobetonu v 

architektuře 20. století, je symbolem vývoje nového 

materiálu a s ním spojených konstrukčních technik. Jedná 

se o veřejný majetek s více vlastníky (budovu samotnou 

vlastní Západní ligurská přístavní správa, ale celý prostor 

přístavu je majetkem státu). Stavba je pojata  jako 

opravdový průmyslový provoz, jako stroj, uvnitř něhož 

fungoval mechanický systém sloužící k vykládání, 

skladování a expedici obilí.

 Stavba sestává z několika vývojových fází. Jako první byla 

podle Hennebiquova patentu mezi lety 1901 a 1903 

zbudována centrální část a východní křídlo. Západní křídlo 

bylo zbudováno podle patentu Monier později, v roce 1906, a 

následně v dalších dekádách mnohokrát upravováno. Od 

šedesátých let 20. století obchod s obilím stagnoval, několik 

firem využívalo silo i během posledních dvou dekád 

20. století. Od té doby již silo zůstává bez využití, což 

vysvětluje současný špatný stav budovy. Během let se 

objevilo několik pokusů o její konzervaci, ale bez úspěchu. 

Příčinou jsou vysoké náklady spojené s úpravami složitého 

vnitřního uspořádání stavby (stavba je z větší části vyplněna 

tubusovými zásobníky obilí). Stavba je památkově chráněna 

od dubna 2010. Aktuálně byla vypsána nová mezinárodní 

výzva pro zájemce o zpracování návrhu konzervace a o 

následné využití stavby. Řízení bylo uzavřeno a v 

současnosti čekáme na jeho výsledky.

Stefano Francesco Musso a Federica Pompejano

Tržnice ovoce a zeleniny tvoří rozsáhlý veřejný areál v 

centru Janova. Byla navržena Městskou technickou 

kanceláří za účasti inženýrů Maria Braccialiniho, Tommasa 

Badana, Giulia Zappy. Byla zbudována v letech 1925 až 

1930,  v období, kdy dochází k prověřování  možností 

železobetonu v praxi; tyto pokusy byly založeny jak na 

intuici, tak na patentech vyvinutých specializovanými 

firmami. Jednotlivé budovy komplexu tržnice tak byly 

navrženy podle nejméně čtyř různých verzí italských 

stavebních standardů, platnými mezi lety 1907 až 1930. 

Základové pilíře budov tvoří železobetonové bloky spojené 

průvlaky, tedy jakýsi základový rošt, obvodové zdi jsou 

vyzděné z kamenných kvádrů na vápennou maltu, vnitřní 

dělící zdi pak z betonových tvárnic, stropní konstrukce 

teras tvoří železobetonové desky vylehčené plochými 

dutými tvarovkami. Centrálně umístěné pavilony pak mají 

železobetonové pilíře a konstrukci střech. V 60. letech 

20. století prošel areál mnoha úpravami, zejména v podobě 

zastřešení centrálních venkovních prostorů pomocí 

ocelové a vláknocementové konstrukce.  Areál byl uzavřen 

v roce 2009 a provoz tržnice přesunut do jiné části města. 

Komplex je stále opuštěný, ale projekt obnovy a konzer-

vace komplexu je již zpracován a čeká na realizaci. 

Někdejší tržnice je památkově chráněná pouze z části, jak 

to italská legislativa umožňuje. Zápis vydaný v roce 2010 

omezil ochranu pouze na obvodové zdi a méně než na 

polovinu budov.    

Stefano Francesco Musso a Federica Pompejano

OBILNÉ SILO SANTA LIMBANIA
ZVANÉ HENNEBIQUE, V HISTORICKÉM 
PŘÍSTAVU V JANOVĚ (ITÁLIE)

www.consech20.eu

TRŽNICE OVOCE A ZELENINY 
NA CORSO SARDEGNA 

V JANOVĚ (ITÁLIE)
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SKLADIŠTĚ FENIX II
V ROTTERDAMU (NIZOZEMÍ)

zboží mezi loděmi na jedné straně, vlaky a nákladními auty 

na straně druhé. 

Současný vlastník, nadace Droom a Daad se chystá k 

rekonstrukci a konzervaci budovy na kulturní centrum. 

Velká část stávajících konstrukcí bude zachována a 

rekonstruována. 

V rámci projektu CONSECH20 bude zkoumán současný 

stav konstrukce. Proběhne monitorování stavby, testy in-

situ  i laboratorní analýzy. To vše za účelem objasnit 

mechanismy degradace historického betonu. Tyto 

poznatky budou sloužit pro zpracování plánu obnovy 

stavby. 

Gabriel Pardo Redondo, Barbara Lubelli a Silvia Naldini

Budova Fenix, dříve známá jako skladiště San Francisco, 

byla navržena architektem C. N. van Goorem a  postavena 

v letech 1921- 1922. Patří mezi  charakteristické skladištní 

budovy starého rotterdamského přístavu, přední místo zde 

zaujímá i co do velikosti. Do 40. let 20. století sloužila jako 

odbavovací terminál linky Holland-America, a to jak pro 

nakládku i vykládku zboží, tak pro odbavování osobní 

dopravy. Během 2. světové války budovu vážně poškodilo 

bombardování. V 50. letech zničil požár  také střední část 

budovy. Krátce na to byla ale stavba rekonstruována a 

rozdělena na dvě části: Fenix I a Fenix II.  V 80. letech byl 

původní provoz přesunut na jiné místo a  budova ztratila 

svou někdejší funkci. V následujícím období bylo skladiště 

využíváno pro jiné účely. 

Původní budovu charakterizuje prosvětlený prostor, na 

fasádách jsou osazeny vyklápěcí platformy pro nakládku 

zboží a na střeše důmyslný systém jeřábů, překládajících 

www.consech20.eu

Jedním z cílů projektu CONSECH20 je pomoci terénním 

pracovníkům památkové péče při monitorování a mapování 

postupujících mechanismů degradace betonových 

konstrukcí. V Nizozemí proto proběhne interaktivní workshop 

pro inspektory organizace Monumentenwacht na téma 

předávání informací a užívání systému MDCS.

MDCS (Monument Diagnosis and Conservation System) je 

digitální nástroj pro dokumentaci a diagnostiku poruch 

stavebních památek, který využíváme i v rámci projektu 

CONSECH20. K seznámení s tímto nástrojem prosím 

využijte odkaz: https://mdcs.monumentenkennis.nl/

Nástroj byl vyvinut  ve spolupráci TNO (the Netherlands 

Organisation for Applied Scientific Research), TU Delft 

(University of Technology Delft), and RCE (the Cultural 

Heritage Agency)    

Silvia Naldini, Barbara Lubelli a Gabriel Pardo Redondo

NOVÝ NÁSTROJ PRO PRÁCI V TERÉNU

CONSECH204 / 2020
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PARTNEŘI KONSORCIA

Editor: Cristiana Lara Nunes, grafické práce: Barbora Přechová, ÚTAM AV ČR. Praha 2020. www.consech20.eu

Ústav teoretické a aplikované mechaniky 
Akademie věd České republiky  / Česká republika

www.itam.cas.cz

Delft University of Technology / Nizozemí
www.tudelft.nl

University of Cyprus / Kypr
www.ucy.ac.cy

Sociologický ústav Národní akademie věd v 
Bělorusku / Bělorusko
www.socio.bas-net.by

University of Genoa / Itálie
University of Genova

Kontaktní údaje partnerů projektu najdete na této adrese:
https://consech20.eu/contacts/

Restaurace na místě bývalého zimního stadionu na ostrově Štvanice, Praha (Česká republika)

CONSECH204 / 2020

POZVÁNKA NA SYMPOZIUM WTA 
V DELFTU 26. ČERVNA 2020

Betonové stavební památky 20. století jsou ohroženy z 

mnoha důvodů. Děje se tak proto, že historická hodnota 

těchto staveb zůstává nedoceněna, ale také proto, že chybí 

povědomí o specifických vlastnostech historických 

betonových staveb. Při opravách těchto budov jsou často 

aplikovány postupy vyvinuté k sanaci soudobých staveb. V 

praxi tak často dochází k zásahům, které nejsou ani 

funkční, ani trvanlivé.

Toto sympózium je určeno pro vlastníky staveb, pracovníky 

projekčních a inženýrských kanceláří, stavebních firem, 

pro odborníky na problematiku betonu, architekty i 

zástupce státní správy a samospráv. Jeho cílem je 

poskytnout nejnovější poznatky z oboru obnovy historic-

kých betonových konstrukcí, zkušenosti z praxe i z 

mezinárodních výzkumných projektů.   

Jménem přípravného týmu a jménem členů projektů WTA - 

International (TC5 Concrete) a JPI-CH CONSECH20 vás 

srdečně zveme  na sedmé kolokvium WTA - Strategies for 

the Conservation of Historic Concrete Buildings and 

Structures. Datum sympozia se pravděpodobně změní v 

důsledku opatření proti koronaviru. Aktualizace naleznete 

na webové stránce: 

https://www.wta-international.org/de/veranstaltungen/7th-

wta-colloquium-maintenance-of-concrete-buildings/.

Těšíme se na Vás v Delftu!

Barbara Lubelli, Silvia Naldini a Gabriel Pardo Redondo
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