
1. ÚVOD
Tento text je shrnutím poznatk! 
získan"ch b#hem n#kolika let v"u- 
ky rozvíjející prostorov#-kompo- 
zi$ní a koncep$n#-konstruk$ní 
dovednosti student! architektury. 
P%íklady prototyp!, prezento-
vané dále v textu, byly vytvo%eny 
studenty bakalá%ského stupn# 
studia Fakulty architektury VUT 
v Brn# v pr!b#hu experimen-
tální práce se sv#tlem p%i tvorb# 
architektonického prostoru a p%i 
studiu konstruk$n#-materiálov"ch 
vlastností komplexních struktur 
v pr!b#hu jejich návrhu, v"voje a 
testování.

Základem experimentální 
v"uky jsou t%i povinn# volitelné 
p%edm#ty bakalá%ského stupn# 
studia - Základy architektonického 
navrhování, Prostor a sv#tlo v 

Prostor,  
��´����������
 
Ji%í Palack"

architektu%e a Prostor a tvar.
(Obr.1)

1.1  
Architektonická 
������
Architektonická tvorba je ve své 
podstat# mnohovrstevnatou, 
komplexní a prom#nlivou tv!r$í, 
um#leckou $inností, jejím& 
smyslem je p%edev'ím, av'ak ne 
bezv"hradn#, tvorba nebo obnova 
um#le vybudovaného, fyzicky 
p%ítomného prost%edí, ú$eln# 
slou&ícího p%edev'ím $lov#ku  
a jeho pot%ebám. Je tvorbou pros-
toru, prostorov"ch vazeb, prost%edí 
a dispozi$n#-prostorového uspo- 
%ádání, které sou$asn# a podmí- 
n#n# p!sobí na u&ivatele zpravi- 
dla pozitivn#, rozvíjí a zkvalit(uje 
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Obr. 1. 
Papírové struktury, v"voj 
návrhu segment!.
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jeho !ivot, s ohledem na okolí, 
místo a umíst"ní, ale i s ohledem 
na lidskou spole#nost a na $etrn% 
a udr!iteln% vztah k !ivotnímu 
prost&edí i na ú#elnost pou!ité 
konstrukce a obnovitelnost 
pou!itého stavebního materiálu.

Architektonická tvorba je zakot-
vena v historii a hledí do budouc-
na. Zpo#átku m"la n"kolik lokál-
ních center a vycházela ze znalosti 
&emesel, p&i#em! realiza#ní 'rm" 
je$t" v období funkcional-
ismu posta#ovaly jen základní 
koordina#ní v%kresy. Funkcion-
alistick% architekt nap&íklad 
p&edpokládal od realiza#ní 'rmy 
správnost provedení technolog-
ick%ch proces(, kvalitní provedení 
hrubé stavby i 'nálních povrch(, 
záme#nick%ch, klempí&sk%ch  
a truhlá&sk%ch detail( podle p&e- 
dem ústn" projednan%ch a odsou- 
hlasen%ch po!adavk(. To se pos- 
tupem #asu zm"nilo. Dnes le!í 
t"!i$t" architektonické tvorby 
v maximáln" detailním popisu 
stavby v#etn" v%kresové doku-
mentace konstruk#ních detail(  
a popis( technologick%ch proces( 
provád"ní p&edem neznámou 
realiza#ní 'rmou, zpravidla za cenu 
maximálních úspor v pr(b"hu 
projek#ní i realiza#ní fáze. Tv(r#í 
proces je tím v%razn" omezen 
pouze na nejmen$í nezbytnou 
míru, co! p&iná$í neblahé d(sledky.

Tv(r#í proces je také stále 
více ovliv)ován p&enosem 
nejnov"j$ích poznatk( v"decké 
a v%zkumné #innosti a infor-
macemi o nejnov"j$ích realizacích 

ze v$ech kout( sv"ta. Desítky 
respektovan%ch architektonick%ch 
webov%ch portál(, stovky elek-
tronick%ch architektonick%ch  
a lifestylov%ch magazín(  
a tisíce architektonick%ch blog( 
ka!dodenn" p&iná$ejí informace, 
ve kter%ch je stále více obtí!né se 
orientovat. Klasická ti$t"ná média 
svád"jí nerovn% boj s touto levnou 
a operativní konkurencí a bohu!el 
stále více ztrácejí na atraktivit", 
p&esto!e oproti elektronick%m 
médiím p&iná$ejí kvalitn"j$í a do 
hloubky zpracovan%, tématicky 
ut&íd"n%, obsah. Paradoxn" tak 
dnes #elíme nesrozumitelnosti 
operativn" získan%ch informací 
díky p&emí&e jejich mno!ství a 
p&esv"d#ivé v%razové kvalit" jejich 
zpracování. D&íve po&ádané ar-
chitektonické v%pravy za n"kolika 
nejnov"ji realizovan%mi díly 
jsou dnes nahrazovány virtuál-
ními prohlídkami a prohlí!ením 
líbiv%ch marketingov%ch balí#k(, 
vypou$t"n%ch do sv"ta sou#asn"  
s vlastními realizacemi. (Obr. 2) 

Obr. 2 
Studium geometrick%ch vlast-
ností prostorové formy v plo$e.
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1.2 Poezie 
������«�Ã������
V procesu tvorby vznikají skicy, 
nákresy, texty, modely, prototypy, 
plány, projektové dokumen-
tace, zpravidla v digitální, nebo 
realit! se blí"ící podob!. Tradi#ní 
ru#ní skicy ustupují po"adavku 
profesionální konkurenceschopné 
gra$ky. P%esto je vnich ukryta po-
ezie, virtuozita i jedine#n& charak-
ter, které se jakoby vytrácejí z uhla-
zen&ch vizualizací i ze samotn&ch 
realizací. Databáze, algoritmy, kód, 
digitální a matematické modely a 
jiné v&stupy podporující, konkre-
tizující a komunikující p%edstavu 
tv'rce jsou dal(ími produkty této 
v(estranné #innosti. Digitální 
architektonická tvorba stojí ov(em 
na hran! proveditelnosti, estetické 
hry a imaginární reality.

Predikce dal(ího sm!ru ve 
v&voji architektonické tvorby v(ak 
bez aplikace digitálních model' 
na experimentálních fyzick&ch 
prototypech a jejich podrobení 
zát!"ov&m test'm, vyhodnocu-
jícím jejich reálné vlastnosti, 
z'stává v rovin! teoretick&ch úvah.

Smyslem tvorby v&stup' 
architektonické tvorby není jen 
p%esv!d#it investora o ú#elnosti 
a hospodárnosti vynalo"en&ch 
investic, nebo p%edvést um!leckou 
zru#nost, ale sou#asn! p%edat co 
nejv!t(í mno"ství co nejp%esn!ji 
speci$kovan&ch dat p%ímo do 
v&roby a montá"e a urychlit 
a zp%esnit tím proces vlastní 
realizace a p%iblí"it tím v&sledek 

- realizaci co nejvíce p%edstavám 
a po"adavk'm autora, za 
p%edpokladu osvojení si nov&ch 
technologií autorem i realiza#ní 
$rmou.

Individuální role architekta-
tv'rce-autora ustupuje rostou- 
címu, demokraticky pojímanému, 
v&znamu architektonick&ch tv'r- 
#ích uskupení. Vychází rovn!" 
z intelektuální, ekonomické a 
technologické úrovn! vysp!losti 
spole#nosti, ve které je rozvíje-
na, na základ! individuální a 
spole#enské poptávky. Ve stále 
v!t(í mí%e si osvojuje terminologii, 
principy, materiály, v&robní a tech-
nologické postupy jin&ch odv!tví 
pr'myslu, nap%. automobilového, 
nebo leteckého a vyvíjí nové 
speci$cké aplikované formy.

Architektonická produkce se 
tím stává prost%edkem prom!ny 
spole#nosti, uspo%ádání jejího 
prost%edí a hodnot, respektive 
prost%edkem upevn!ní národní, 
regionální #i místní identity a 
jedine#nosti. Vytvá%í trvalé a 
nad#asové hodnoty. Realizace, 
obvykle malého m!%ítka, jsou 
prost%edkem vyjád%ení individuál-
ního postoje tv'rce, nebo skupiny 
sdílející podobné my(lenky, nebo 
se mohou stát i manifestem, 
upozor)ujícím na aktuální prob-
lémy a témata.

V tomto kontextu proto ve 
v&uce tvorby architektonického 
prostoru up%ednost)ujeme ru#ní 
koncep#ní práci ov!%ovanou 
na fyzick&ch modelech nasví-
cením digitálními trval&mi sv!tly 36



a vytvá!íme tv"r#í prost!edí, 
vyu#ující v$zkumn$m a tv"r#ím 
postup"m p!i vyu%ití dal&ích 
tradi#ních nástroj", nap!íklad p!i 
odlévání betonov$ch forem apod. 
Neopomíjíme p!itom ani pou%ití 
sou#asn$ch technologií, v#etn' 
parametrického modelování a 
rapid prototypingu. (Obr. 3)

2. Teoretická
východiska
Za%ité zp"soby uva%ování neve- 
dou k nov$m v$sledk"m. P!i 
tvorb' architektonického pros-
toru proto usilujeme o zkoumání 
nov$ch cest a ov'!ování nov$ch 
postup". Vyu%íváme a budu-
jeme p!itom databázi poznatk", 
nápad", referen#ních p!íklad", 
!e&ení a algoritm", které pomáhají 
nov$m student"m získat prvotní 
informace a pomáhají jim v pro-
cesu u#ení.

Metoda v$uky Learning by doing 
(LBD), uplat(ovaná v tradi#ním 
systému v$uky má za cíl neustál$m 
opakováním vést k dokonalému 
zvládnutí ur#ité #innosti, nap!. pro-
jektování. Pokud ov&em chceme 

dosáhnout jin$ch v$sledk", ne% 
jak$ch ji% bylo d!íve dosa%eno, 
musíme p!edev&ím zm'nit 
svoje vnit!ní nastavení, svoje 
paradigma. Oproti metod' LBD 
proto up!ednost(ujeme metodu 
Learning by teaching, jin$mi slovy 
- u#ení se jeden od druhého. Vydat 
se na neprobádanou cestu s ne-
jist$m koncem je riskantní, ov&em 
také velmi zajímavé. Pro snaz&í 
za#átek proto seznamuji svoje stu-
denty s n'kolika o#i otevírajícímy 
úvahami k zamy&lení. 

První úvaha hovo!í o pot!eb' 
si ka%d$ nov$ poznatek aktivn' 
za%ít.1 Druhá úvaha je zamy&lením 
nad smyslem v$uky i vlast-
ního studia ve smyslu u#ení se 
nohám a p!ehrávání stupnic.2 
T!etí zamy&lení je nad jistotou 
plynoucí z d!ív'j&í zku&enosti, 
která je vlastn' velmi o&idná a 
v d"sledku je prav$m opakem 
kreativity.3 )tvrtá my&lenka má 
p!ipomenout zku&enost, %e tv"rce 
dodává zdánliv' neu%ite#n$m 
a odlou#en$m slo%kám díla 
celistvost, ve smyslu, v jakém o 
ní mluví nap!. Peter Zumthor v 
knize Prom$&let architekturu, ale 
dodává jim také nov$ v$znam, 
ú#el a vlastn' i nov$ %ivot.4 Pátá 
my&lenka pat!í Miesovi van der 
Rohe, kter$ hovo!í o smyslu 
hledání „nov$ch” forem, které není 
na&í snahou, ale v$sledkem na&í 
práce.  *est$m a zdaleka ne pos-
ledním zdrojem zamy&lení je ideo-
gra+ck$ p!ehled konstruk#ních 
systém" vyvinut$ch v letech 1900–
2006, kter$ p!ehledn' zpracoval 

Obr. 3 
Prototyp – segment strukturál-
ního zav'&eného stropního 
podhledu. 
 
1. )ínské p!ísloví: Pov'z mi  
a já zapomenu, uka% mi a já si 
mo%ná zapamatuji, zapoj mn'  
a já porozumím. 
 
2. HOROWITZ, F., DANIELOWITZ, 
B. (2009): Josef Albers: To open 
eyes, The Bauhaus, Black Moun-
tain Collage and Yale. Phaidon 
Press Limited, London. 
 
3. ARDEN, P. (2010): It‘s not how 
good you are, it‘s how good 
you want to be. Phaidon Press 
Limited, London. 
 
4. BALLANTYNE, A. (2007): 
Deleuze & Guattari for Archi-
tect. Thinkers for Architects 01, 
Routledge, London. 
 
5. NEUMAYER, F. (1986): Mies 
van der Rohe, Das Kunstlose 
Wort, Gedanken zur Baukunst. 
Siedler, Berlín. V p!ekladu 
(2000): Ludwig Mies van der 
Rohe, Stav'ní. Arbor vitae, 
Praha.
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a publikoval !pan"lsk# architekt 
Borja Ferrater.6 (Obr.4)

3. Metodika
P$i vytvá$ení komplexních struktur 
je zapot$ebí soustr"dit mysl na 
tajemství ukryté v uspo$ádanosti 
komplexního systému, ve vnit$ním 
$ádu v"cí7 a nevnímat pouze vn"j!í 
a formální vzhled. Aby mohla b#t 
v"c krásná a sou%asn" i ú%elná, 
musí mít podle Augustina Aurelia i 
ur%it# $ád a ustrojenost. Ustrojenost 
takovou, &e v"c (architektonické 
dílo apod.) vytvá$í jeden celek, 
rozmanit" ustrojen#, z podobn#ch 
%ástí, krásn#ch proporcí a k$ivek, 
gradující a obsahující kontrast.

Podobnou fascinaci studiem 
souvislostí mezi %ástmi celku 
m'&eme sledovat rovn"& i u 
polyhistora Leonarda da Vinciho, 
kter# studoval nejen tvar, formy a 
proporce lidského skeletu, ale  

i vzájemnou provázanost a funkci 
jednotliv#ch sou%ástí lidského t"la 
(sval', tepen a vnit$ních orgán') 
- tj. strukturu. Získané poznatky 
mu pomohly nap$. p$i v#voji a 
konstrukci do té doby nevídan#ch 
prototyp' stroj' a návrh' staveb.

Návrhy komplexních8 systém' 
a skladba navzájem odli!n#ch 
nebo p$íbuzn#ch prvk' celku 
vy&adují od autora komplexní 
p$ístup a vnímání celku s nadhle-
dem a v souvislostech. Abstraktní 
mysl v!ak vylu%uje komplexnost 
a soust$e(uje se na v#znamové 
nad$azení díl%í %ásti nad v#znam 
celku. Rozli!uje plo!né funk%ní 
celky. Komplexní my!lení, n"kdy 
také ozna%ované jako aso-
ciativní nebo maticové,9 naproti 
tomu vnímá celek prostorov", 
strukturovan", vrstevnat" a ve 
vztazích.

Systematickému popisu kom-
plexního p$ístupu v architekton-

Obr. 4. 
Prototyp – segmentové 
záv"sné svítidlo. 
 
6. FERRATER, B., FERRATER, C. 
(2006): Synchronizing Geom-
etry: Landscape, Architecture 
and Construction/Ideographic 
Resources, ActarD Inc, Spain. 
 
7. Augustin Aurelius, z 
p$edná!ky Prof.PhDr. Petra 
Osolsob", 2009. 

8. V#znam slova komplexní: 
slo&ené z více odli!n#ch  
a propojen#ch %ástí, ale rov- 
n"& nesnadno analyzovatelné, 
komplikované, slo&ité nebo 
spletité. Slovník cizích slov. 
 
9. Asociativní nebo také 
maticové my!lení poprvé blí&e 
popisuje Tom F. Peters  
v knize Building the Nineteenth 
Century (MIT Press 1996). 
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ické tvorb! se podrobn!ji v!nuje 
profesor Christopher Alexander, 
kter" v knize A Pattern Language10 
p#irovnává jednotlivé sou$ásti 
komplexního architektonického 
díla ke slov%m, ze kter"ch jsou 
slo&eny v!ty a následn! i rozli$né 
p#íb!hy. Tímto zp%sobem je 
vytvá#en jedine$n" a obecn! 
srozumiteln" jazyk díla.

Smyslem komplexního p#ístupu 
v navrhování není zaml&ení 
podstaty, ani zám!rné zeslo&it!ní 
projektu. Je tomu práv! naopak. 
V"sti&n! to vyjád#il rumunsk" 
socha# Konstantin Brancusi, kter" 
#íká: „jednoduchost je roz#e'ená 
slo&itost.” P#i tvorb! architektonick-
ého prostoru, nebo komplexních 
struktur a jejich modelování 
sv!tlem nám jde v podstat! o toté&, 
p#i$em& usilujeme o objevování 
nov"ch postup% a cest. (Obr. 5.)

ɫŜ�	���º�����
Tvorba pracovních model% 
tradi$n! doprovází tv%r$í proces 
architektova my'lení. V pro-
cesu hledání formy se proto také 
v!nujeme vytvá#ení komplexních 
a p#itom p#irozen! p%sobících 
papírov"ch model% vytvá#en"ch 
z papíru, bez pou&ití lepidla, 
pouh"m d%mysln"m tvarováním 
materiálu do nádhern"ch pros-
torov"ch struktur.

Koncepce v"uky tvorby prosto 
ru, sv!tla a tavru vychází ze základ-
ní metody struktivn!-taktilního 
tvarování z papíru. Vycházíme 
p#itom i ze zku'eností architektky 
#eckého p%vodu Sophie Vyzoviti  
a ze studia jejích experiment%, 
které spole$n! se studenty univer-
zity v Delftu vytvá#ela p#i studiu 
vlastností ohebn"ch plo'n"ch 

Obr. 5. 
Protypy – záv!sná svítidla,  
materiál polypropylenová fóle. 
 
10. ALEXANDER, Ch. (1977): 
A Pattern Language, Towns 
- Buildings - Construction. 
University of California, Berke-
ley, Oxford University Press, 
New York.
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materiál! (gumy, papíru, plas-
tov"ch fólií, tahokovu apod.), p#i 
sou$asném zam%#ení na investiga-
tivní postupy práce s materiálem  
v architektonické tvorb%.11

Vytvo#ené struktury a jejich 
odezvu podrobujeme haptickému 
zkoumání. Vnímáme jejich odpor, 
nap%tí a pru&nost, umo&'ující  
nám aktivn% optimalizovat tvar  
a po$et $ástí. Edukativní zam%#ení 
p#edur$uje n%která omezení, 
nap#. ve volb% materiálu a jeho 
p#ípustného zp!sobu manipulace.

Autenticita ru$ní práce na jedné 
stran% vede k hrubému zpracování, 
podporuje tím v(ak ná( zájem o 
vyu&ití recyklovan"ch materiál!, 
kde jsou nep#esnosti na míst%.12 
Podobn% p#i hledání algoritmického 
vyjád#ení komplexní skladebnosti, 
p#i jejím zjednodu(ování  
a parametrizaci, je po$íta$ pouh"m 
prost#edkem, nikoli v(ak cílem. 
V"uka je sv"m zam%#ením  
i náro$ností uskute$'ována nap#í$ 
ro$níky s odli(n"mi po&adovan"mi 
v"stupy, kter"mi jsou papírové 
struktury, montované konstrukce  
i funk$ní prototypy svítidel a dal(í.

Inspiraci nalézáme jak v samotné 
technice práce s materiálem, tak ve 
studiu p#írodních p#edloh  
a jejich intelektuálním p#evodu do 
konstruk$ních systém!.13 14  P#itom 
pracujeme s r!zn"mi m%#ítky.  
V n%kter"ch p#ípadech tak vznikají 
konstrukce u&itn"ch p#edm%t!, jindy 
konstrukce budov.

Ka&d" je do jisté míry obezná-
men ji& z d%tství se skládáním z 
papíru. Základní znalosti techniky 

dále rozvíjíme s vyu&itím poznatk! 
matematiky, prostorové geometrie, 
biologie a sou$asn"ch v"robních 
technologií. P#i hledání forem je 
smyslem tvarování „postavit list pa- 
píru na hranu”,15 forma p#itom není 
cílem, n"br& v"sledkem na(í práce.

V"znam tvarování papírov"ch 
forem dob#e vyjád#il britsk" um%lec 
Richard Sweeney v osobním 
rozhovoru v kv%tnu 2009 ve studiu 
Lazerian v Manchesteru: „Jak-
oukoliv formu, kterou si dovedeme 
p#edstavit, lze zachytit kresbou, ale 
kdy& modelujeme z papíru, p#edm%t 
je zapot#ebí fyzicky vytvarovat. Kdy& 
stojíme p#ed rovn"m listem papíru, 
neexistuje jedin" zjevn" náznak 
toho, jak"m zp!sobem s ním lze 
zacházet, aby vznikl trojrozm%rn" 
objekt. Omezení, daná pou&it"m 
materiálem - papírem, p#edstavují 
p#i vytvá#ení forem v"zvu, která 
m!&e skrze hravé zkoumání vyústit 
v hmatateln" v"sledek. Fyzicky 
zhotovené modely poskytují lep(í 
p#edstavu o proporcích i o konstruk-
ci, ne& jakou poskytuje technick" 
v"kres, nebo skica. Práce s ma-
teriálem se tak v procesu navrhování 
dostává do pop#edí zájmu. 
Tvarování materiálu pomocí rukou 
umo&'uje pravd%podobn% nejlep(í 
pochopení ,insight‘ vlastností ma-
teriálu, v jeho& pr!b%hu je stále co 
nového objevovat a vyu&ívat p#itom 
jeho vlastností. Nalézání nov"ch 
sm%r! a cest k získání kontroly 
nad formou provedenou v daném 
materiálu a jejich nejvhodn%j(ím 
vyu&ití p#i vlastním návrhu stojí za 
to vynalo&ené úsilí.” (Obr.6.)
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5. Manuální  
versus digitální
Technologické postupy zpracování 
materiálu se neustále zdokon-
alují a pro inovaci architektonické 
v!uky je velmi pou"né tyto zm#ny 
sledovat. Podobn!m zp$sobem se 
vyvíjí nap%. i softwarové vybavení 
a jeho mo&nosti praktického 
uplatn#ní v architektu%e. Základní 
tv$r"í postupy v'ak z$stávají 
stejné. Rozhodující otázkou je, 
zda za"ít architektonick! návrh 
zpracovávat tradi"ními manuál-
ními technikami a následn# 
optimalizovat pomocí software a 
následn# op#t aplikovat manuální 
p%ístup pro mo&nost realizace 
tradi"ními v!robními postupy, 
anebo zvolit v!hradn# digitální 
cestu od po"áte"ních paramet-
rick!ch ná"rt$ po kone"nou NC 
v!robu. Druhá varianta se nám 
po zku'enostech nyní jeví jako 
nesnadn# aplikovatelná v aka-
demickém prost%edí, p%edev'ím 
pro vysok! stupe( a r$znorodost 
po&adovan!ch vstupních od-
born!ch znalostí, programováním 
po"ínaje a technikou obsluhy 
NC stroj$ kon"e, za podmínky 
dostupnosti pot%ebného stro-
jového a v!vojového vybavení, 

které je v obvykl!ch podmínkách 
nedostupné.

Av'ak pom#rn# p%ita&livou  
a zvládnutelnou za minimálních 
náklad$ je v!uka tvorby algoritm$ 
parametricky de)novan!ch kon-
strukcí a v souvislosti s konkrétní-
mi a realizovan!mi strukturami je 
prvním krokem pro implementaci 
nov!ch pracovních postup$ do 
tvorby, poskytující autorovi tv$r"í 
volnost, kdy pomocí posuvník$ 
m#ní základní parametry %e'eného 
celku, kter! lze následn# i vyrobit, 
nap%. tvarováním b#&n# dostup-
ného materiálu - n#kolikavrstvého 
kartonu. (Obr.7.)

ɭŜ����´�
Sou"ástí metodiky tvorby architek-
tonického prostoru a tvaru mod-
elováním bylo zavedení chyby do 
procesu tvorby konceptu a v!voje 
prototypu. Tv$r"í proces je nedíl-
nou sou"ástí v!stupu v!tvarn# 
a technicky zam#%ené tvorby. 
Jeho zdokumentováním tvo%íme 
p%íb#h, kter! vyprávíme beze 
slov a tím rozvíjíme individuální a 
jedine"né vyjad%ovací schopnosti 
student$.

Obr.6. 
Prototyp – záv#sné svítidlo,  
materiál oh!baná 
mikrop%ekli&ka.

Obr.7. 
P%íklad zdokumentování pro-
cesu p%evodu p%írodní p%edlohy 
do konstrukce metodou 
tvarování z papíru – mik-
roskopické vzduchem uná'ené 
granule Brochosomes.

Poznámka:
Autor p%ísp#vku je rovn#& 
autorem fotogra)í.
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