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POHLEDOVÝ BETON PRO NOVOU EXPOZICI
PAMÁTNÍKU HEYDRICHIÁDY
EXPOSED CONCRETE FOR THE NEW STRUCTURE
OF THE HEYDRICH TERROR MONUMENT
Martin Šrajer, Radek Syka

Národní kulturní památka Zámeček v Pardubicích postavená na bývalém místě popraviště gestapa
uctívá památku 194 obětí, které zde byly zastřeleny v době heydrichiády. Nyní zde probíhají staveb
ní práce, jejichž cílem je celý prostor podle návrhu Víta Podráského a Jana Žalského upravit tak, aby
místo odpovídalo současným představám o podobě lokalit podobného charakteru. Součástí prací je
i výstavba nové expozice umístěné z větší části v zemi.
The Zámeček National Cultural Monument, built on the former site of the Gestapo
execution site, honors the memory of the victims who were shot here during the Heydrich
terror. At the moment, construction work is underway here, the aim of which is to modify
the entire space according to the design of Vít Podráský and Jan Žalský so that the place
corresponds to current ideas about the form of localities of a similar nature. Part of the
work is also the construction of a new exhibition located for the most part in the ground.
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„Nová expozice je umístěna z větší části v zemi,
vklíněna mezi stromy. Nechce konkurovat
původnímu pomníku. Ztrácí se pod zelenou stře
chou přecházející plynule v okolní louku. Stane
se spíše landartem než skutečným domem.
Přístupná bude po rampě, která rozvíjí téma
zídek a využívá je pro ztvárnění zářezu/jizvy/
šrámu, které si místo navždy ponese.“
Jan Žalský, Vít Podráský
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Podzemní stavba nové expozice, jež je
součástí obnovy památníku Zámeček
v Pardubicích, je zhotovena jako železobetonová monolitická s maximálním
zastoupením pohledového betonu.
Objekt není realizován jako bílá vana,
ale je od okolního prostředí odizolován
třívrstvou izolací, přičemž do spár byly vkládány bentonitové izolační pásy
a kotevní otvory byly utěsněny zátkami
lepenými na voděodolné lepidlo.
Pohledový beton je prezentován
několika typy povrchů – od hladkých
stěn vnitřní expozice přes jemný otisk
dřevěné struktury desky na stropních
konstrukcích až po rustikální otisk nehoblovaných prken v rámci vstupních
ramp a dalších prvků expozice. Všechny konstrukce jsou zhotoveny z betonu s cementem CEM II 42,5 bez příměsi popílku, aby nedošlo k možným

nežádoucím zabarvením finálních povrchů. Vysoké nároky na kvalitu finálního povrchu betonových konstrukcí se
odrazily také v postupu realizace, kdy
byla mezi jednotlivé panely bednění,
na styková místa bednění s podkladní
deskou nebo mezi navazující komplety
bednění vkládána dodatečná těsnění,
aby se zamezilo byť minimálnímu úniku cementového mléka. V případě, že
by přeci jen došlo k nějakému průsaku,
byl při betonáži připraven pracovník
s hadicí, aby okamžitě omyl prosakující mléko a nedošlo tak k znečištění už
realizovaných pohledových ploch.
Největší výzvou projektu byly požadované rustikální otisky hrubých
nehoblovaných prken v rámci vstupních ramp a dalších detailů v objektu. Otisk byl realizován povrchově
neupravenými nehoblovanými prkny
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