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beton – to slovo je od doby svého vzniku 
fenoménem stavebního materiálu spojeného 
s nosnými konstrukcemi staveb, tedy něčeho, 
co vytváří spíše skrytou strukturu stavby. 

Pokud je beton spojován s architekturou, 
potom u laiků, a paradoxně i u architektů, je 
zafixována představa o pohledovém betonu 
jako o materiálu, který je na povrchu kultivo-
ván tak, aby spoluvytvářel exteriér nebo inte-
riér stavby. Tato představa je však převáž-
ně spojována se stěnami, stropy nebo slou-
py, jejichž tvar a proporce určují spíše static-
ko-konstrukční aspekty než architektonická či 

výtvarná kreativita. Možná právě proto se v našem prostředí pou-
žití betonu v architektonických konceptech často omezuje spíše 
jen na pohledové elementy. Jakoby panoval určitý strach a nedů-
věra odhalit potenciální krásu betonových konstrukcí, přetavit je 
z čistě utilitárního nosného systému na výtvarnou strukturu, která 
nebude se statickými principy v rozporu, avšak která s sebou 
ponese zřetelný a svébytný architektonický názor. Jakoby archi-
tektura v České republice, ale možná i ve střední Evropě, poně-
kud zapomínala na dynamická a zároveň lehká zastřešení letišť 
v New Yorku a Washingtonu od Eero Saarinena nebo na geniálně 
čistou a přitom skulpturální architekturu Oscara Niemayera. Jako 
bychom zapomínali na geniálního otce moderních železobetono-
vých konstrukcí Pierre Luigi Nerviho. Ti všichni, ale i mnoho dal-
ších, chápali beton jako jeden ze základních prostředků k vyjád-
ření podstaty architektonického návrhu. Beton byl v jejich poje-
tí zároveň konstrukčním systémem, strukturou vymezující prostor 
a prostředkem pro vyjádření výtvarné formy. Nebyl jen pohledo-
vou výplní, tu více tu méně dotvářející architekturu. 

Máme možná skrytý strach přistoupit k betonu mimo jiné 
jako k sochařskému materiálu, ze kterého můžeme vytvo-
řit formy tak různorodé, výtvarně neopakovatelné a konstruk-
čně fascinující. Přestože naše soudobá architektura umí uká-
zat působivost jednoduchých forem – betonových desko-

vých elementů, pohledových stropů nebo sloupů – nenachází 
zatím zřejmě, až na výjimky, chuť a odvahu hledat jiné přístupy. 

Současná světová architektonická scéna však přitom přináší 
mimořádně inspirující příklady světových tvůrců, přičemž jejich 
pojetí betonu může být diametrálně odlišné, avšak vždy úžasně 
inspirativní. V této souvislosti snad každého, kdo má alespoň něco 
trochu společného se stavebními konstrukcemi a architekturou, 
musí napadnout jméno Santiaga Calatravy. Jeho skulpturální kre-
ace, naplněné úžasnou lehkostí a jakýmsi neuchopitelným napě-
tím, v sobě spojují netušené možnosti sepjetí betonových kon-
strukcí s ocelovými. Calatrava je nevyčerpatelnou studnicí nápa-
dů majících jasnou výtvarnou kontinuitu. Konstrukci chápe vždy 
jako základ architektonického konceptu stavby. Nosné skulpturál-
ně laděné betonové oblouky, žebra, rámy a konzoly si „podáva-
jí ruce“ s pavučinami ocelových konstrukcí. Mocný neopakovatel-
ný dojem z jeho děl je stejně intenzivní nezávisle na tom, jedná-
li se o pěší lávku, dálniční most, letiště, nádraží nebo kulturní cen-
trum. Santiago Calatrava nám tak opakovaně napovídá, že beto-
nová, ale i ocelová nosná konstrukce může být výtvarnou podsta-
tou nejen inženýrských staveb nebo staveb dopravních, u kterých 
je takovýto přístup ke konstrukci do určité míry očekáván, nýbrž 
poukazuje na to, že takto pojaté konstrukce mohou mimořádně 
úspěšně vytvářet prostor kulturních staveb – koncertních a kon-
gresových sálů, divadel nebo knihoven. Tyto typologické druhy 
staveb již nemusí mít v sobě zaklíčován požadavek na velkorozpo-
novou nosnou konstrukci, přesto však může architektonické zapo-
jení nosných konstrukcí vytvořit svébytnou atmosféru. Betonové 
kazetové stropy nebo rošty, žebra a konzoly balkonů či ochozů 
přímo vybízejí ke hře světla, denního nebo umělého. Vše dohro-
mady může působit úžasným scénografickým efektem, v němž 
hlavní roli hraje konstrukce. 

Beton nám dosud neodkryl všechny své možnosti. Pokusme 
se je i nadále odhalovat. Stojí to za to!

Ing. arch. Patrik Kotas

Atelier designu a architektury, Náměstí I. P. Pavlova 3, Praha 2

tel./fax: 224 942 588, e-mail: atelier@patrikkotas.com

Álvaro Siza – pavilon v areálu EXPO 1998 v Lisabonu


