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BETÓN V ARCHITEKTÚRE 

KONKRETIZÁCIA - PERSONALIZÁCIA 

 

CONCRETE IN ARCHITECTURE, CONCRETIZATION - PERSONALISATION 

 

Tomáš Augustín
1
 

 

Autor pôsobí ako interný doktorand na Katedre architektonickej tvorby v Inžinierskom 

kabinete na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci sa 

venuje betónu v architektúre. 

 

Author acts as a doctoral student at the Department of Architecture Cabinet in engineering at 

the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. In his dissertation he is devoted to 

concrete in architecture. 

 

Abstract 

The main aim of the article titled Concrete in Architecture Specification of subtitled – 

Concretization - personalization is dealing with concrete as a structural material used by 

architects, sculptors, designers as well as designers to implement their ideas. Work effort is to 

create a new perspective on the concrete in the context of development, from its gradual 

transformation to the present, as we know it today. 

Key words: Concrete, Architecture, History, Pantheon, Material, Personalization 

 

Abstrakt 

Hlavným cieľom príspevku s názvom Betón v Architektúre s podtitulom Konkretizácia – 

Personalizácia, je zaoberanie sa betónom ako konštrukčným materiálom, ktorý používajú 

inžinieri, architekti, sochári, dizajnéri, ale aj výtvarníci pre realizáciu svojich myšlienok. 

Snahou práce je vytvorenie nového pohľadu na betón v kontexte vývoja, od jeho postupnej 

transformácie až po súčasnosť, ako ho poznáme dnes.  

Kľúčové slová: betón, architektúra, história, pantheón, materiál, personalizácia 

 

Úvod 

Keď zadáme do webového prehliadača slovo „Concrete“  / z angl. slova / - Betón ,tak sa nám 

do 0,58 sekundy ponúkne 361 miliónov odkazov. Ak sa chceme viac zacieliť na tému betón v 

architektúre, môžeme pridať do vyhľadávača aj druhú prídavnú indíciu „Architecture“ / 

z angl. slova / - Architektúra. Výsledok bude o niečo užší / 114 miliónov odkazov /, no nie 

natoľko aby sme ich mali reálnu možnosť všetky preštudovať. Spojenie slov „Concrete“ 

                                                           
1
 Adresa pracoviska: Mgr. art. Tomáš Augustín, Katedra architektonickej tvorby – Inžiniersky kabinet, Vysoká 

škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava 

E-mail: tomas.augustin@student.vsvu.sk, tomas.augustin@gmail.com 
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a „Architecture“ sa na internete nachádza cez pol miliardy v rôznych odkazoch a ich počet sa 

neustále mení, zväčša k narastajúcemu číslu. 

Je to príbeh jedneho receptu čo sprevádza ľudstvo po tisícročia. Objavuje sa a zaniká. 

Citlivo reaguje na správanie človeka. Je ako tichý spoločník, alebo sluha, čo prestane slúžiť 

a vytratí sa ak oň nik neprejaví záujem. S hrdosťou sa objaví keď po jeho službách dychtivo 

voláme. Betón k nám vie prehovoriť s viacerými jazykmi. 

 Ako aj dobrý hospodár zo svojho pokladu vyberá nové aj staré / Nova et Vetera /. 

Materiál potrebuje stále spôsob nového vyjadrenia v kontexte svojej doby. Ak budeme o ňom 

hovoriť to isté čo naši predkovia tak hovoríme niečo iné. Aj jazyk má svoje dejiny a tiež sa 

vyvíja. Ak máme byť verní obsahu, musíme meniť formu. Ak by sme prikladali dôraz len 

forme, tak sa zase spreneverujeme obsahu. Musia ísť synchrónne. Myslím si, že je prirodzené 

a správne ak hľadáme nové vyjadrenie materiálu, kedy zostávame verní jeho zmyslu. Keď si 

predstavíme históriu tak ju môžeme prirovnať k rastu dieťata, ktoré vyrastie zo šiat. Betón vo 

svojích dejinách už narástol do rôznych podôb ako aj architektúra. Materiál by mal zostať 

v určitom dialógu s naším poznaním, aby bol živý.  

 

"...všetko závisí od toho, ako materiál používame, nie od materiálu samotného. Nové 

materiály nemusia byť nevyhnutne lepšie..."  

Ludwig Mies van der Rohe 

 

Národ čo nepozná svoju minulosť tak nemá budúcnosť. Platí to aj pre 

poznanie materiálu? Príbeh, ktorý prechádza naprieč civilizáciami a stáročiami je príklad 

nedopísaného receptu. Ďalšia generácia ho znova prepisuje pretože nachádza stále nové 

ingrediencie na jeho vylepšenie. Hlbšie poznanie materiálu nám pomôže jeho vlastná výroba. 

Ponúka iný vzťah ako s hmotou, ktorá je už vyrobená a čaká na svoje umiestnenie či 

formovanie.  

Historický vývoj betónu siaha až do doby 3600 pr.n.l., kedy podľa Plínia 
2
 existovali 

stĺpy v Egypte z umelého kameňa. Jedna z najspornejších hypotéz, ktorú sa zatiaľ nepodarilo 

potvrdiť a ani vyvrátiť je využitie primitívneho betónu pri výstavbe pyramíd v rokoch 3600 - 

2000 pr. n.l. Autorom a veľkým zástancom tejto teórie je Dr. Joseph Davidovits 
3
. 

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že literatúra o historickom vývoji betónu je 

veľmi bohatá. Takmer každá, rozsahovo väčšia publikácia / učebnica, skriptum / či praktická, 

alebo teoretická, zachytáva historickú časť a vznik. Rozdielnosť je najmä v obsahovej šírke 

a súvislostiach aké k téme jednotlivé publikácie ponúkajú. Taktiež je dôležité zachytenie 

svetového vývoja s časovou náväznosťou. Tie najdôležitejšie medzníky tak umožňujú určité 

porovnanie a pochopenie vývoja premýšľania nad materiálom a jeho používaním. 

                                                           
2
 Gaius Plinius Secundus alebo Plínius starší ,* 23, Novum Comum – † 24. august 79, Stabiae, bol rímsky 

spisovateľ, autor 
3
 Dr. Joseph Davidovits ,*23. marca 1935. Je to francúzsky materiálový vedec známy pre vynález geopolyméru 

chémie. Ten predpokladal, že bloky z Veľkej pyramídy nie sú vyrezávané z kameňa, ale väčšinou forma vápenca 

betónu, alebo umelého kameňa. Je držiteľom Ordre National du Mérite. je autorom a spoluautorom stoviek 

vedeckých publikácií a správ, je držiteľom viac ako päťdesiat patentov.  
9
 Vitruvius - Marcus Vitruvius Pollio ,* 80/70 pred Kr. – † po 15 pred Kr., bol starorímsky technik, architekt , 

napísal okolo roku 27 - 25 p.n.l. jeho Desať kníh o architektúre - De architectura Libri Decem - kniha v ktorej sa 

dochovali cenné vedomosti o rímskom staviteľstve a technických objavoch. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/23
https://sk.wikipedia.org/wiki/Como_(mesto,_Lombardsko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/24._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/79
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stabiae
https://sk.wikipedia.org/wiki/Starovek%C3%BD_R%C3%ADm
https://sk.wikipedia.org/wiki/Starovek%C3%BD_R%C3%ADm
https://sk.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmska_architekt%C3%BAra
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Výskum betónu prebieha už od nepamäti. Jeho technické parametre sa zvyšujúcou 

dynamikou doby neustále rozvíjajú. Súčinnost vedcov, stavebných inžinierov a architektov 

vytvára významný pokrok v jeho vývoji. Ich znalosť pomáha integrovať vízie a nápady do 

realizácií. Prečo sa zaoberať práve materiálom o ktorom bolo tak veľa napísané a ktorý má 

veľké množstvo príkladov v architektúre? Odpoveďou by mohlo byť stále pretrvávajúci 

progres technológií a inovácií, ktoré priamo ovplyvňujú vývoj materiálov a otvárajú nové 

otázky.  

 

Konkretizácia – Personalizácia 

Toto spojenie má snahu nájsť príklady a vyjadrenie osobného prístupu k materiálu. Jeho 

použitie pomáha zhmotniť, tjst. zkonkretizovať myšlienky, alebo kontext, ktorý sa s ním 

prepája. Je odkázaný na ľudskú myseľ, je emotívny aj expresívny. Odzrkadľuje kultúru v 

ktorej vznikol. 

Gregoriánsky kalendár spolu so stavbou Pantheónu / z gr. pan = vše- a theios=božský 

/ sú dvoma mílnikmi v kultúrnej histórií ľudstva. Pentheón je mnohovrstevná obsahovo 

vyspelá stavba vyznačujúca sa komplexicitou, od samotného obsahu jej vzniku cez staviteľa 

až po históriu a konštrukčné vlastnosti. Je to ikona a symbol zároveň. I napriek rôznym 

živeľným pohromám a ľudských zásahov sa tento chrám zachoval v takmer neporušenom 

stave cez / od 118-128 n.l. / 1890 rokov. Táto architektúra súvisí s potenciálom materiálu a o 

novom myslení, ktorý v sebe skrýva. Obdobie Rímskej ríše je často opisované ako narodenie 

„Betónovej architektúry”. Ďaľšiu šancu žiť v podobe ako ho poznáme dnes dostal material 

v plnej sile až o 1700 rokov neskôr. 

Cisár Hadrián 
4
, bol všestranne talentovanou osobnosťou a milovník kultúry. Zaujímal 

sa o umenie aj filozofiu a bol nadšeným uctievateľom gréckej kultúry. Možeme predpokladať, 

že bol experimentátor keď si dal postaviť vilu pri Tribure v najrôznejších umeleckých 

slohoch. Ide tu o určitú personálnu konkretizáciu predstáv. Či tento jeho zmysel ovplyvňoval 

aj jeho dvorný architekt Apollodorus z Damasku 
5
, ktorý Pantheón postavil je otázne. 

Fascinuje nás nielen po obsahovej stránke ale aj po tej konštrukčnej. Táto forma priestoru pri 

použití klasickej metódy stavebného procesu danej doby by nebola možná. Opäť sa 

dostávame k myšlienke ako je dôležitý resp. významný obsah nového zloženia materiálu pre 

vytvorenie novej formy a progresívneho procesu vystavby. I napriek seizmologicky citlivej 

oblasti dokázala táto stavba obstáť dodnes a stala sa tak súčasťou „Večného Ríma“ 
6
.  

 

 

                                                           
4
 Cisár Hadrián - Publius Aelius Traianus Hadrianus * 24. január 76 – 10. júl 138 v rokoch 117 až 138 rímsky 

cisár z Nervovsko-antoninovskej dynastie  
5
 Apollodorus z Damasku - grécky staviteľ, architekt, dizajnér a sochár cca* 65 – 130 n.l.  

6
 Označenie Ríma ako „večného mesta “ / tal. la città eterna / nachádzame v súvislosti s použitím materiálu. 

Mramor ako večný kameň, ktorým boli stavané a vykladané námestia, kúpele, paláce, fóra aj verejné budovy.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/24._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/76
https://sk.wikipedia.org/wiki/10._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/138
https://sk.wikipedia.org/wiki/117
https://sk.wikipedia.org/wiki/138
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9ci
https://sk.wikipedia.org/wiki/Talian%C4%8Dina
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Obr. 1 – Pentheón v Ríme – rez pozdĺžny  

Obr. 2 - Contennial Hall, Wroclaw, Poľsko 1911-1913 
Zdroj: www.alamy.com, www.7cudow.eu 

 

Parametre tohto chrámu su obdivuhodné. Betón je tu skrytý, nenápadne v tichosti slúžiaci 

dómu ktorého rozpätie 43,30 m nebolo prekonané 17. storočí. Až v rokoch 1911-1913 

architekt Max Berg vytvoril Centennial Hall vo Wroclavi s väčšou kopulou o priemere 65 

metrov. Rozdielnosť týchto stavieb je najmä v tom, že Pantheón nebol vystužený oceľovou 

výstužou. 

Príkladov architektúry, ktoré reprezentujú betón, jeho štruktúru a charakter sú na svete 

tisíce. O to viac ma teší, že aj jedna z mála autorových interpretácií mala význam aj pre 

vývojovú cestu Slovenského umenia.
 7

 Je to príklad, ktorý umocňuje tému personalizácie a 

konkretizácie. Architekt Dušan Kuzma 
8
 v roku 1964 – 1969 spolu so sochárom Jozefom 

Jankovičom 
9
 vytvorili dielo v podobe Pamätníka Slovenského národného povstania. Toto 

dielo bolo míľnikom v Československej dnes už Slovenskej architektonickej scény. Je pre 

mňa symbolom nielen progresívnej architektúry, ale najmä víťazstva silného ducha odbornej, 

laickej a v konečnom dôsledku aj politickej spoločnosti. Na jednej strane materiál na druhej 

architekt s odlišným prístupom a v inom čase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Petránsky, Ľ., Lizoň, P., Kahoun, K. Dušan Kuzma, Architekt, Bratislava: Jaga, str. 40, ISBN: 80-88757-00-2 

8
 Prof. Ing. arch. Dušan Kuzma, * 17. marec 1927 – † 17. jún 2008 bol slovenský architekt, pedagóg a zaslúžilý 

umelec. Je autorom pamätníka SNP v Banskej Bystrici. 
9
 Akad. soch. Jozef Jankovič, * 8. november 1937, Bratislava, je slovenský sochár, pedagóg a organizátor aktivít 

alternatívnej umeleckej scény v období socializmu, maliar a grafik. 

http://www.7cudow.eu/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Profesor_(vedecko-pedagogick%C3%A1_hodnos%C5%A5)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ing._arch.
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/1927
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/2008
https://sk.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3g
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zasl%C3%BA%C5%BEil%C3%BD_umelec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zasl%C3%BA%C5%BEil%C3%BD_umelec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%A4tn%C3%ADk_SNP_v_Banskej_Bystrici
https://sk.wikipedia.org/wiki/8._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/1937
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Soch%C3%A1rstvo
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Obr. 3 – Pamätník SNP, Banská Bystrica 1964 -69 

Obr. 4 - Bunker 599: RAAAF atelier, 2010, Holandsko 
Zdroj: www.slovakiatravel.com, www.raaaf.nl 

 

Samotné účelové využitie a presvietenie dvoch asymetrických hemisfér pre významné účely, 

je vysoko fukčné. Išlo tu teda skôr o vonkajší výraz tejto vnútornej funkčnosti, a práve tu sa 

prejavila tvorivosť Dušana Kuzmu. Poučený ľudovou architektúrou, nie však jej 

ornamentalizmom, ale úctou k materiálu, aplikoval tento princíp na betón, na jeho tvárne 

modelačné schopnosti a vytvoril dielo, ktoré je nielen slovenskej, ale svetovej architektúre 

ojedinelé. Keby už nič neurobil, i toto samo o sebe mu zaručuje trvalú pamäť.
10

 

Príklady dvoch architektonických prístupov s odstupom vyše 40 rokov sú pamätníky, 

kde sa stal betón nositeľ odkazu v rôznych časových odstupoch v procese navrhovania. 

Radikálny zásah vrhá nové svetlo na holandskú politiku v oblasti kultúrneho dedičsva.  Týmto 

počinom sa ľudia začínajú pozerať na svoje okolie novým spôsobom. Cez rozrezanú časť 

zdanlivo nezničiteľnej betónovej hmoty bunkru prechádza chodník ústiaci do záplavovej 

zóny, ktorá mala v rokoch 1815 až 1940 chrániť holandské mestá. Ateliér RAAAF / vyz. 

skrat.: Rietveld Architecture-Art-Affordances / chcel docieliť a pripomenúť jedinečnú súčasť 

holandskej histórie. Paradoxne až po zásahu týmto ateliérom sa stal Bunker 599 holandskou 

národnou pamiatkou. 

Švajčiarske architektonické štúdio Bureau A navrhlo zvláštny malý zrub, ktorý pre nič 

netušiacich okoloidúcich vyzerá ako skala – balvan.  Architekti Leopold Banchini a Daniel 

Zamarbide vytvorili tento drevený zrub, kedy jeho exteriér je z betónovej škrupiny. Povrch 

vznikol technikou torketovania čiže striekaním betónu na konštrukciu. Tento zrub vyzerajúci 

ako skala umiestnili do odľahlej časti Švajčiarskych Álp. Týmto návrhom vzdali architekti 

hold švajčiarskemu spisovateľovi Cherlesovi Ferdinandovi Ramuzovi a hlavnej postave s 

menom Antoine. V knihe je Antoine uväznený v kamennej lavíne v alpskom údolí po dobu 

siedmych týždňov. Priestor má evokovať stiesnenosť akú pociťoval v lavíne. Aby sa v tejto 

kabíne či zrube dalo jednej osobe pohodlne žiť, tak obsahuje základné prvky interiéru ako 

posteľ, stôl, stoličku, okno a krb.  

                                                           
10

 PETRÁNSKY, Ľ., LIZOŇ, P., KAHOUN, K. Dušan Kuzma Architekt, Bratislava: Jaga, str. 54, ISBN: 80-

88757-00-2 

http://www.slovakiatravel.com/
http://www.raaaf.nl/
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Obr. 5 – Bureau A studio, Zrub, Švajčiarsko 

Obr. 6 - Esamble studio, Hľúzovka - Truffle, 2010, Španielsko 
Zdroj: www.dezeen.com, www.homedsgn.com 

 

"Hory majú právomoc požadovať pocity očarenia a strachu zároveň," tvrdia architekti. 

"Švajčiarsko má silnú tradíciu v pozorovaní Álp, ktoré s nimi žijú a skrývajú sa v nich.” 

 

Bureau A studio 

 

Iný príklad v spájaní živlov tvoriace hmotu s výraznou pomocou betónu nám 

predstavujú architekti z Esamble studio. Hľúzovka – Truffle / angl. prekl. / ako nazvali svoj 

projekt je kus prírody, ktorá je postavená zeminou a plná vzduchu. Priestor je vnútro kameňa, 

ktorý sedí na zemi a splýva s územím. Maskovaním napodobňuje proces minerálneho 

formovania vo svojej štruktúre a integruje sa s prírodným prostredím v súlade s krajinou. 

Postup bol taký, že po odstránení ornice a vykopaní jamy zaliali balíky slamy betónom. 

Hmotnosť betónu chránil priestror vyplnený balíkmi slamy a zeminou. Po čase zeminu 

odstránili a objavili amorfnú hmotu. S dvoma rezmi odstránili časť objemu a preskúmali 

vnútro. Priestor naplnený senom, ktoré udržiavalo tlak po dobu tuhnutia sa stalo nakoniec 

potravou pre teľa Paulínu. Tá po ročnom spásaní obsahu dosiahla hmotnosť 300 kg a opustila 

svoj úkryt tejto takzvanej rastlinnej hmoty.  

Aktuálny príklad / z roku 2015 / reprezentujúci nový technologický postup je 

prezentácia čínskej firmy Winsun v meste Suzhou. Pomocou veľkorozmerného stroja, ktorý 

obsluhoval iba jeden pracovník. Vrstvením špeciálnej betónovej zmesi vyrástla vila s 

pôdorysnou plochou 1100 m2.  Dokazuje, že technológia 3D tlačiarne dospela a je pripravená 

pre stavebníctvo. Jednou z predností je rýchlosť a jednoduché rozpočtovanie stavby. Tým 

najväčším prínosom pre architektov je možnosť takmer akýchkoľvek foriem. 
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Pamäť  

Materiál pamäte, aj tak by sme mohli označiť betón. Tvárna hmota, ktorá zachytí okamih aj 

večnosť rovnako. Má schopnosť odkazu na subjekt pamäte, za jeho prítomnosti, ale aj bez 

neho. Presný opis pamäťe tvárnej hmoty zachytí len do istého času po dobu tuhnutia hmoty.  

   Príklad zachovania si pamäte aj vďaka schopnosti materiálu prináša Rachel Whiteread 
11

 v podobe Bezmennej Knižnici / Judenplatz Holocaust Memorial 1995 - 2000 /, ktorá je 

situovaná na Judenplatz v prvom viedenskom obvode. Jedná sa o centrálny pamätník 65.000 

tisíc rakúskych obetí holokaustu.  

Pamätník predstavuje štýl Whiteread a jej "prázdne miesta", knižnicou. Vonkajšie 

plochy objemu sú obsadené knižničné regály naruby. Čelá kníh sú otočené dovnútra a tak nie 

sú viditeľné. Preto názvy zväzkov sú neznáme a obsah kníh zostáva neodhalený. Police 

pamätníka držia nekonečné kópie toho istého vydania, ktoré stoja za obrovským množstvom 

obetí, rovnako ako predstava o Židoch ako "ľudí knihy". Dvojité dvere sú odliate s panelmi 

naruby, a nemajú žiadne kľučky či rukoväte. Tie ukazujú na možnosť prisť a odísť, ale 

neotvoriť. 

 Ako umelecké dielo, ktoré sa stalo pamätníkom nebolo tvorené ako krásne, hoci silno 

kontrastuje s umením barokovej a architektúry vo Viedni. Člen poroty si všimol podobnosť s 

bunkrom vo vojenskom opevňovacom múre v Atlantiku, čo aj výtvarníčka potvrdila ako zdroj 

inšpirácie. Je to aspekt diskomformity pamätníka, ktorý chce provokovať diváka cez jeho 

ťažkú prítomnosť. Bol to aj zmysel evokovať tragédiu a brutalitu holokaustu. Slová Simona 

Wiesenthala pri odhalení " Táto pamiatka by nemala byť krásna, tá musí bolieť." 

 

 
 

Obr. 7 – Rachel Whiteread Holocaust Memorial, Rakúsko 

Obr. 8 – Peter Eisenman, Denkmal für die ermordeten Juden Europas, 2005, Nemecko 
Zdroj: en.wikipedia.org, photoblog.nbcnews.org 

 

Medzinárodnú súťaž, ktorej predsedom bol Hans Hollein 
12

 s pomedzi silnej konkurencie 

vyhrala jednomyselne Rachel Whiteread. O 5 rokov neskôr Peter Eisenman 
13

, ktorý sa 

                                                           
11

 Rachel Whiteread: Anglická výtvarníčka, sochárka nar. 1963 
12

 Hans Hollein: * 30. marec 1934 – † 24. apríl 2014 bol rakúsky architekt a dizajnér. V roku 1985 získal 

Pritzkerovu cenu. 
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súťaže tiež zúčastnil slávnostne otvoril v Berlíne Pomník zavraždeným Židom Európy 

/ Denkmal für die ermordeten Juden Europas 2003 - 2005 /.  

Eisenmanov pomník sa rozprestiera na ploche 13100 m2 kde postavil 2711 

betónových dutých kvádrov. Pocit neistoty má vyvolať jemne zvlnenie kvádrov, ktorých sa 

výška pohybuje od 1,5 m po 4,7 m. Monolitné kusy predstavujú paralelu medzi sarkofágom a 

starými hrobmi židov. Povrch je hladký a špeciálne upravený aj kvôli graffiti. Dva príklady 

zhmotňujú silu spomienky a pamäte, ktorá je živá a večná práve v betóne. 

 

Večný 

Večnosť je nekonečné trvanie v čase bez začiatku a konca. Opakom večnosti je časné – 

dočasné. Nájsť príklady v architektúre s prívlastkom večný vieme už od staroveku. Večná 

versus dočasná architektúra?  

Všetky materiály majú problémy, zjavné, alebo skryté, ktoré sa týkajú ich trvalej 

udržateľnosti životného prostredia. Má betón v určitom rámci lepšiu, alebo horšiu pozíciu? 

Možno, že by sme si nemali nahovárať, že jeden materiál, je nad všetkými ostatnými. Je 

nepravdepodobné, že naša civilizácia raz dosiahne zhodu v tom, že betónová výroba 

a použitie je škaredé a neudržateľné. Ak áno, stane sa tak. Ale mám podozrenie, že sa tak 

stane zhruba v rovnakej dobe, že kapitalizmus je detrónizovaný a konzumizmus je vyhnaný 

hľadajúc útechu v materiálnych veciach je vnímané ako kriminálne správanie.
 14

 

 

 
 

Obr. 9 – Kupola Pantheónu v Ríme 

Obr. 10 – Peter Zumthor:  Brother Klaus Field Chapel, 2007, Wachendorf, Eifel, Germany 

Zdroj: www.alamy.com, www.archdaily.com 

 

K zhmotneniu týchto dvoch pohľadov cez kupolu Pantheónu a vrchol kaplnky pátra Klausa 

poslúžila drevená konštrukcia. Bola predurčená k svojmu dočasnému poslaniu.  

 Materiál, ktorý sa podriadil symbolu večnosti no aj tak si zachoval odtlačok pamäti a 

odkaz na vlastnú subjektivitu. 

                                                                                                                                                                                     
13

 Peter David Eisenman: Americký architect, * 11. august 1932 Newark, New Jersey, USA 
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Plochosť dnešnej štandardnej konštrukcie je zosilňená slabosťou zmyslu pre materialitu. 

Prírodne materiály ako kameň, tehla, či drevo, dovoľujú naším víziám preniknúť pod povrch 

a umožňujú nám presvedčiť sa o ich pravdivosti. Prírodné materiály vyjadrujú svoj vek 

a históriu práve tak, ako príbeh svojho pôvodu a históriu ľudského užívania. Všetky materiály 

existujú v nepretržitosti času a patina ich trvania pridáva ku konštrukcii obohacujúcu 

škúsenosť času. Avšak dnešné strojovo vyrábané materiály, hladké tabule skla, smaltované 

kovy a syntetické plasty, majú sklon prezentovať oku svoj nepoddajný povrch, bez toho aby 

vyjavili svoju materiálnu esenciu, alebo vek. Stavby tohto technologického veku zvyčajne 

programovo mieria k dokonalosti, na ktorých niet poznať vek. Nevtelujú do seba časovu 

dimenziu, ani nevyvrátiteľné a mentálne príznačné procesy stárnutia. Tento strach zo stôp 

opotrebovania a veku súvisí s naším strachom zo smrti 
15

.  

Betón prenikol sám, hlboko do nášho kolektívneho podvedomia. Spoliehame na jeho 

absolútnu fyzickú integritu požičiavať si pevnosť a istotu, reálne a metaforicky, do našich 

životov. Našťastie vo väčšine prípadov, naši technológovia a konštruktéri zabezpečia, že 

betón je správne konštruovaný tak, aby mohol plniť svoj psychologický mandát. To potom 

umožňuje našim umelcom a architektom sústrediť sa na transformáciu tohto viskózneho kalu 

do lepšej odpaľovacej rampy pre naše predstavy. 
16

 

 

Záver 

Betón ako fenomenálny materiál má globálny charakter a vyznačuje sa odlišným 

spracovaním, ako po obsahovej tak po formálnej stránke. Architekti k nemu pristupujú a aj 

pracujú odlišne. Práca má snahu o zachytenie odpovedí prečo, kedy a ako si architekt vyberá 

betón vo svojom procese navrhovania a materiál s ktorým pracuje. Dôležitým aspektom pri 

tvorbe a nadobudnutí personalizácie je aj mierka, ktorá ztelesňuje vzťah s materiálom a aj 

jeho samotným vznikom. Vývoj a ekonomika spoločnosti mala vplyv na výber materiálu. 

Historické medzníky, ako je vznik betónu, alebo svetové vojny ponúkajú náhľad na 

premýšlanie ľudí a ich postoj k materialite. Keď v minulosti nadšenie z betónu vystriedalo 

sklamanie z jeho degradácie, prichádzajú technologické možnosti čo udržia potenciál 

materiálu až dodnes. V súčasnosti, proces navrhovania a výber materiálu ovplyvňuje mnoho 

faktorov. Technologická úroveň materiálov dosahuje stále väčšie a kvalitnejšie hodnoty. Tie 

sú dosahované s nanotechnológiami a vedeckým laboratórnym skúmaním. Niektoré prinášajú 

určité hodnotové kvality prevyšujúcu normu, no nemusia prospievať ekológií, alebo 

ekonomickému faktoru. Nájsť mieru a mierku je úlohou, ktorá betón môže povzniesť, alebo 

pokoriť. Materiál novej architektúry je informácia. Rovnako ako moderná architektúra je 

dôležitá vo vystuženom betóne, oceli a skle. Náš vek doteraz vynašiel materiál, ktorý mení 

hboko zakorenené princípy konštrukcie. Proces re-informácie fyzického sveta znamená 

vyvíjať inteligentné, re-aktívne materiály, ktoré rozpoznávajú životné prostredie, alebo 

funkčné javy vyskytujúce sa okolo nich a reagujúce s nimi. 
17
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Betón ako pozoruhodný material je takmer všadeprítomný a pritom tak často 

nenápadný. Stal sa šúčasť nášho zastavaného prostredia. Niekedy jeho štruktúra využíva svoje 

materiálové vlastnosti a je zvýraznená hladkým pohľadovým povrchom a inokedy je povrch 

zdrsnený a hrá sa so štruktúrami. Transformuje nepredstaviteľné vízie v realitu. Žiadny iný 

materiál tak nepolarizuje ľudí ako betón. Je tak všadeprítomný, že je náročné ho prehliadnuť, 

alebo ignorovať. Svoj význam zastáva vo všetkých svetových spoločnostiach ako aj v 

ekonomike pre rozvoj a rast. Technicky a ekonomicky sa nedá rovnocenne nahradiť žiadnym 

materiálom. 

Teraz je opäť čas na to, aby sa betón stal prostriedkom individuácie – personalizácie, 

nie však v zmysle "individuálnych tj. klientami formulovaných požiadaviek" / pretože tie nie 

sú individuálne, ale často skôr módne a teda kolektívne /, ale v zmysle stavania na mieru ich 

vlastnej subjektivite ich vlastnej individualite.  

Betón je bezbariérový a priateľský, pre všetkých kto s ním chce pracovať. Vyžaduje si 

to vzájomný rešpekt. Ak chceme hľadať a posúvať nové možnosti betónu je dôležité ho 

komplexne spoznávať. Analýzou histórie a vývoja tohto kompozitu pochopíme súvislosti 

vzniku. Jeho kompozícia zloženia je tak stale neuzavretá kapitola, ktorá sa nám otvára 

postupne, od prostého betónu cez vláknobetón až po ultra-vysokopevnostný. 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: doc. Ing. Sabah 

Shawkat, PhD. 
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