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zamyslíme-li se nad vztahem beton a architek-
tura, vidíme, Ïe k sobû patfií stejnû neod-
myslitelnû jako architektura a kámen, ocel nebo
cihla. Je-li pojem architektury chápán v nej‰ir-
‰ím pojetí jako stavební umûní tvofiit umûlé
objekty nejrÛznûj‰ích funkcí a typÛ, pak nelze

jak˘koliv typ stavební hmoty vztahovat k architektufie jakoÏto
materiál pouze dekorativní ãi obkladov˘, n˘brÏ jako materiál vytvá-
fiející prostor definovan˘ nosn˘mi konstrukcemi a v˘plnûmi. Ve
spektru v‰ech stavebních hmot je beton relativnû mlad˘m mate-
riálem. Jeho vznik motivovala potfieba nosn˘ch konstrukcí vût‰ích
rozporÛ. AÏ funkcionalismus objevil beton jako prvek pohledov˘
v exteriéru i interiéru bez nutnosti jej zakr˘vat obklady, ãi jin˘mi
dekorativními konstrukcemi. Betonové konstrukce u pozemních
staveb mûly dlouhou dobu charakter pravoúhl˘ch prvkÛ, sloupÛ,
prÛvlakÛ a desek. Teprve betonové konstrukce pouÏité u mostÛ ãi
velkorozponov˘ch hal objevily pro beton nekoneãnou ‰kálu ob-
loukov˘ch tvarÛ, parabol a kfiivek, které byly zpoãátku pevnû svá-
zány se statick˘m pÛsobením konstrukcí, nebo byly statick˘mi
poÏadavky motivovány. AÏ díla nûkolika dnes jiÏ legendárních
osobností svûtové architektury pfiiznaly betonu vlastnosti podob-
né jako má kámen pro sochafie – totiÏ b˘t hmotou volnû tvaro-
vatelnou, formující vnitfiní i vnûj‰í prostor sama sebou. Slavné
Guggenheimovo muzeum moderního umûní v New Yorku s ge-
niálním vnitfiním spirálov˘m prostorem od Franka Lloyda Wrighta
nebo charakteristické dynamicky tvarované Ïelezobetonové kon-
strukce od Oscara Niemayera ukázaly moÏnosti osvobození beto-
nu od pfiísnû statického pojetí k vût‰í formální volnosti, pfiitom v‰ak
stále respektující statické zákonitosti. 

Z dne‰ního pohledu není snadné hodnotit, zda byl pro rozvoj
betonov˘ch konstrukcí pfiínosnûj‰í racionální pfiístup vycházející
dÛslednû ze statick˘ch a konstrukãních poÏadavkÛ, ãi volnûj‰í in-
dividualistick˘ pfiístup vná‰ející do betonu nejprve formu a po-
tom statické a konstrukãní dimenzování. Je obtíÏné rozhodnout,
je-li pÛsobivûj‰í racionální elegance úÏasn˘ch obloukov˘ch mos-
tÛ od Roberta Maillarta nebo betonové, architektonické skulptu-
ry soudob˘ch objektÛ Franka Gehryho. 

Podíváme-li se na souãasnou svûtovou architektonickou scénu,
vidíme jasnou v˘vojovou tendenci ke smazávání pomyslné hra-
nice mezi pozemními objekty – tradiãní arénou pro tvorbu archi-
tektÛ a mezi inÏen˘rsk˘mi stavbami – tradiãní doménou inÏe-
n˘rské tvorby. Stále více domÛ má v sobû zakódovány poÏadav-
ky na nekonvenãní konstrukãní systém, prolínání rÛzn˘ch kon-
strukãních systémÛ, materiálÛ a v˘tvarné pÛsobení nosn˘ch kon-
strukcí. Tvorba architekta se tedy nemÛÏe obejít bez koncepãní
spolupráce s inÏen˘rem-konstruktérem. Naopak, pfii návrhu tra-
diãních inÏen˘rsk˘ch dûl je kladen stále vût‰í dÛraz na jejich kra-
jinné ãi urbanistické zaãlenûní a jejich design. JiÏ od poãátku tvor-
by koncepce to pfiiná‰í potfiebu symbiózy konstrukãních a archi-
tektonick˘ch pohledÛ. Pfiestává b˘t aktuální oddûlování racionál-
ních principÛ tvorby od individualistick˘ch, spí‰e formálních pfií-
stupÛ. âastûji se dnes objevují velcí tvÛrci, ktefií i pfies nezbytnost
multiprofesních t˘mÛ dokáÏí vytvofiit individualistick˘ koncept
s jasnû ãiteln˘m „rukopisem“, kter˘ právû ve své prvotní koncep-
ãní volnosti skr˘vá mimofiádné konstrukãní a technické kvality. Je-
li dnes dáván prostor v˘raznûj‰í individuálnosti staveb a vût‰í for-
mální volnosti architektury, je tím zároveÀ dána vût‰í motivace
pro smûlej‰í a nekonvenãnûj‰í konstrukãní fie‰ení. Znamená to,
Ïe dispozice mnoha pozemních budov je stále více závislá na fie-
‰ení konstrukãních systémÛ. A naopak na více mostech je návrh
jejich konstrukãních systémÛ ovlivnûn podstatnû vût‰í architekto-
nickou formální volností. U inÏen˘rsk˘ch staveb se tak architekt
vymaÀuje z pozice „dekoratéra“ ãi „designéra vnûj‰ího plá‰tû“
a stává se koncepãním spolutvÛrcem nosné konstrukce. U po-
zemních staveb se naopak statik a konstruktér dostává ãastûji do
role spolutvÛrce architektury objektu. 

Na dne‰ní svûtové architektonické scénû je moÏno najít fiadu
velk˘ch jmen, symbolizujících pokrok ve vyuÏívání nov˘ch tech-
nologií a konstrukãních systémÛ v architektufie. Ve sféfie ocelov˘ch
konstrukcí jsou synonymem high-tech architektury Norman Fos-
ter, Richard Rogers, ãi Renzo Piano a v oblasti betonov˘ch kon-
strukcí zfiejmû dominuje ·panûl Santiago Calatrava. Jeho kon-
strukce jsou dynamické, plné napûtí, na první pohled identifiko-
vatelné svou formální volností, pfiesto ukazují sv˘m jasnû ãiteln˘m
konstrukãním systémem tektoniku stavby a v˘tvarn˘mi prostfied-
ky akcentují statické pÛsobení sil (obr. 1). Je velk˘m paradoxem
Calatravov˘ch dûl i jejich dal‰ím charakteristick˘m znakem, Ïe
vÛbec nejsou díly pouze betonové architektury. Prakticky ve v‰ech
pfiípadech ukazují kombinaci Ïelezobetonov˘ch a ocelov˘ch kon-
strukcí – trend, kter˘ se projevuje stále silnûji v soudobé architek-
tufie a stavitelství. 
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Obr. 1 Santiago Calatrava – „Estacion de Satolas“ – nádraÏí
vysokorychlostních vlakÛ TGV na mezinárodním leti‰ti v Lyonu.

Fig. 1 Santiago Calatrava – „Estacion de Satolas“ – the railway
station for TGV high-speed trains at the international airport
in Lyon


