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Abstrakt  

 
Disertační práce si klade za cíl přehledně dokumentovat celý nevšedně široký 

rozsah problematiky týkající se architektonického prostoru, včetně jejího 
historického vývoje. Práce by měla připomenout základní otázky, které si musíme 
klást při práci s prostorem a uvést základní způsoby přístupu k tomuto fenoménu a 
upozornit na jejich význam pro celkovou formulaci architektonického konceptu. 

Na získaném teoretickém základě by pak měly být objasněny elementární 
geometrické koncepce užívané v současnosti pro vyjádření různorodých konceptů 
nebo geometrií, které se stávají samy základním konceptem architektonického díla. 
Jsou to koncepce, které zásadním způsobem rozšiřují škálu vyjadřovacích 
prostředků architektury.  

 
 
Klíčová slova  

 
architektura, prostor, architektonický prostor, formování, geometrie, 
hmota, objem, plocha, křivka, bod, struktura, čas, 4D 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

 
Dissertation aims to clearly document the whole unique wide range of issues 

relating to the architectural space, including its historical development. Thesis 
should remind the fundamental questions we have to ask working with space and 
basic ways to access this phenomenon and to draw attention to their importance for 
the formulation of the overall architectural concept.  

The fundamental geometric concepts should be clarified on the theoretical basis, 
which are currently used for the expression of diverse concepts or geometry, which 
are themselves fundamental concept of architectural design. They are concepts that 
significantly extend the range of expression of architecture. 

  
 
 
Key words 

 
architecture, space, spatial forming, geometry 
matter, volume, surface, curve, point, structure, time, 4D 
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1  ÚVOD, CHARAKTERISTIKA PRÁCE 

 
1.1 VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 
prostor – podstata architektury 

Primární smysl budovaných staveb je možné pozorovat již od samotného počátku 
stavitelských pokusů. Je jím vytvoření ochrany před vnějším prostředím, tedy 
vymezení prostředí vnitřního, přinášejícího kvality, které jinak v přírodě byly těžko 
dostupné. Tehdy se ještě jednalo o zcela utilitární potřeby stavitelů, ale postupem 
času lze ve ztvárnění budov i jejich vnitřního objemu spatřovat rozvoj dalších kvalit, 
včetně estetických. Od té doby už můžeme rozeznat rozdíl mezi stavitelským 
mistrovstvím a architekturou se svými uměleckými tendencemi.  

Toto vymezování vnitřního prostředí zůstalo podstatou stavitelství 
i architektury dodnes. V dnešní terminologii je toto prostředí zcela běžně 
označováno slovem „prostor“. Pojem „architektonický prostor“ lze tedy velmi 
zjednodušeně vysvětlovat jako „vnitřní prostředí úmyslně formované s uměleckým 
záměrem“. 1 

 
fenomén, fenomenologie 

„Termín fenomén znamená jev, „to co se člověku samo ukazuje, a tak, jak se samo 
ukazuje“, bez jakýchkoliv dalších předpokladů, např. bez rozlišení, zda se jedná 
o skutečnost nebo klam“. (1) 

„Fenomenologie - věda, učení o jevech (fenoménech) našeho vědomí. Říká, že 
filosofie má popisovat zkušenosti a jevy takové jaké jsou ve své vlastní podstatě, 
tzv. čisté podobě, bez širších souvislostí. Je to metoda, jak popsat svět, jak se nám 
původně zjevuje. Přirozený svět našeho života odlišný od světa, který zkoumá věda. 
Např. fyzikální prostor - něco nekonečného, stejnorodého, naopak prostor lidského 
žití (jednotlivce) - má střed v podobě našeho domova, města. Čas z hlediska vědy - 
nekonečný, plyne stejnoměrně. Čas člověka se někdy vleče, někdy pádí.“ (2)2 

  
prožitek 

Soubor vjemů získaných smyslovými orgány, později za pomoci myšlení 
transformovaný na zážitek (vzpomínku). To je podstata utváření zkušenosti.  

 
 

                                           
1 širšímu objasnění pojmů „prostor“ a „architektonický prostor“ je věnována značná část této práce 
2 dále v kapitole 3.2.2 filosofický prostor 
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geometrie 

Je matematická věda, která se zabývá studiem rovinných a prostorových útvarů 
a vztahem mezi nimi. Zkoumá a popisuje jejich tvary, velikosti, proporce i vlastnosti 
prostorů. 3 

 
geometrická koncepce (tvorby architektonického prostoru) 

Taková koncepce, ve které není geometrie jenom prostředkem ztvárnění 
konceptu, ale tvar jednotlivých prvků a jejich skladba hraje velký význam ve 
výsledné formě i smyslu architektonického díla. Koncept a jeho geometrická forma 
jsou plně v souladu. 

 
struktivnost 

Struktivností se rozumí stav, kdy konstrukce objektu odpovídá stavbě vnitřního 
prostoru, je jeho přirozenou součástí, podílí se na jeho definici a jeho pochopení. Při 
pokročilé struktivnosti stavby se vytváří společná konstrukční, funkční i estetická 
logika a většinou vzniká jednota mezi vnitřkem a vnějškem. 

 
prostorová představivost 

Bývá definována jako schopnost vnímat a rozpoznávat prostorové útvary a jejich 
vztahy a v mysli s nimi zacházet. „…,schopnost - dovednost vybavovat si:  

a) dříve viděné - vnímané objekty v trojrozměrném prostoru a vybavit si jejich 
vlastnosti, polohu a prostorové vztahy;  

b) dříve nebo v daném momentě viděné - vnímané objekty v jiné vzájemné poloze, 
než v jaké byly nebo jsou skutečně vnímány;  

c) objekt v prostoru na základě jeho rovinného obrazu;  
d) neexistující reálný objekt v trojrozměrném prostoru na základě jeho slovního 

popisu“ (3)  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                           
3 Dále viz. 3.2.4 matematický prostor 
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1.2 ARCHITEKT A JEHO PROSTOR 

 
racionální, organický, plynoucí, dělený, prostor k pohybu, prostor zjednávaný, 

prostor virtuální, abstraktní, lineární, …. 

To jsou jenom některé přívlastky, kterými hovoříme o architektonickém prostoru. 
Už jenom tento krátký výčet naznačuje, že se jedná o velmi široký pojem. „Prostor“ 
je slovo, ale množství významů, které skrývá, je vzrušující.   

Samozřejmost, s jakou dnes o prostoru mluvíme, je až překvapivá vzhledem 
k tomu, v jak širokých souvislostech a významech o něm můžeme uvažovat. A to 
samozřejmě nejen v architektuře. Ne nadarmo se o prostoru mluví jako o fenoménu. 
Jeho samotnou existencí se zabývá filozofie. Matematika a geometrie ho popisují. 
Jeho vnímání je čistá psychologie a užívání prostoru je sociologická otázka.  

„Prostor“ je éterické téma, které vyžaduje značnou dávku imaginace pro jeho 
uchopení. Jeho neurčitost a jakási nedostižnost je obrovským lákadlem, cílem 
snažení i zdrojem inspirace architektů. Ti mají v rukou tu poetickou možnost prostor 
ztvárnit. Spojováním podnětů ze všech ostatních oborů, se snaží namíchat 
vyváženou esenci hodnot, které promítnou do svého konceptu architektonického 
prostoru a následně se jej pokusí materializovat.  

 
Otázka pochopení a ovládnutí, nebo spíše tvůrčího uchopení prostoru, je ale 

neuvěřitelně široká a spojuje objektivní, empirická i zcela individuální hlediska. 
Plné poznání problematiky je velmi obtížné, ne-li vyloučené, přesto bychom se měli 
alespoň pokusit proniknout do tajů tohoto fenoménu, naučit se vnímat prostorové 
kvality a především spojovat je v souvislostech. Za pomoci intuice a osobního 
uměleckého názoru pak můžeme vytvářet kvalitní architekturu s prostory 
nasycenými významy, prostory, jejichž vypovídací schopnost dokáže návštěvníkovi 
přetlumočit původní tvůrčí koncept, zaujmout ho a poskytnout mu nevšední 
prožitek. 

 
 

1.3 PROSTOR PRO ARCHITEKTA 

 
Samozřejmě neexistuje žádná objektivní pravda o správném tvoření, fungovaní 

a působení arch. prostoru. Ten zůstává stále jenom „formou“, kterou může každý 
architekt „tvarovat“ dle svého individuálního záměru, zkušeností a cítění. Také lze 
jen těžko hledat pevné standardy v reakcích pozorovatelů, kteří jsou (stejně jako 
architekti) individualitami s různorodou kulturou, vzděláním, zkušenostmi, i vkusem 
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(navíc podléhajícím módě). Přesto všechno jsme však svědky toho, že je možné 
vytvářet díla překonávající čas i kulturní hranice a poskytující obohacující prožitek 
nejen při první návštěvě. Právě proto považuji schopnost uvědomělé práce 
s prostorem za smysluplnou a bytostně důležitou pro práci architekta, který hodlá 
návštěvníkům svých staveb poskytnout individuální prožitek a zapůsobit na jejich 
emoce. Pokud tedy nemá v architektuře docházet pouze k hromadění náhodných 
forem, pokud chceme dlouhodobě vkládat do svých děl smysl a význam kvalitních 
konceptů, je nutné rozvíjet kromě jeho praktických zkušeností také znalosti 
teoretické. Hledat, analyzovat, definovat, využívat a dále je rozvíjet.  

 
 

1.4 ARCHITEKTURA – UMĚNÍ (V) PROSTORU 

 
Chtěl bych se zde v úvodu ještě zmínit o výjimečném postavení architektury 

a architektů ve světě umění, a to především proto, že povědomí o této odlišnosti je 
zásadní pro chápání architektury.  

Jiné formy umění pracující s grafikou, plastikou, hudbou, pohybem, pokud vůbec 
vytvářejí hmatatelné formy, jsou zpravidla vnímány pouze z vnějšku a uživatel je 
často ve značně pasivní roli a bez větší možnosti ovlivnění možného prožitku. 

Naproti tomu architektura, ačkoli se např. ve veřejném prostoru projevuje 
obdobně jako plastika, disponuje tou privilegovanou možností, vtáhnout návštěvníka 
dovnitř sebe sama a nabídnout mu velmi komplexní prožitky, působící na více jeho 
smyslů. Působení prostoru je navíc značně závislé na pozorovateli, na jeho chování 
a vnímání a zkušenosti.4 Právě utváření vnitřního prostoru, v jeho materiální 
trojrozměrnosti obklopujícího pozorovatele, tedy zásadně odlišuje architekturu od 
ostatních forem umění. Prostor je tedy zásadním vyjadřovacím prostředkem 
architekta. Stejně tak, jako se filosof vyjadřuje slovem, básník veršem a hudebník 
skladbou, stejně tak se architekt vyjadřuje stavbou, prostorem. (4) 

 
„Můžeme dokonce v určitém smyslu říci, že prostor a architektura, i když si 

zachová svůj podstatný charakter čistého rozprostranění, tj. v podstatě prázdna, 
může v určité míře získat tělesné zdání, ztělesnit se. Architektonické dílo zkrátka není 
jen něco, co žije v prostoru, ale také co dává žít prostoru v sobě“ (5) 
  

                                           
4 K tomuto tématu se vrátíme mj. v kapitolách věnovaných sociologickému prostoru, zobrazení arch. prostoru, 

případně prostoru ve výtvarném umění. 
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2  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 
Disertační práce si klade za cíl přehledně dokumentovat nevšedně široký rozsah 

problematiky týkající se architektonického prostoru, včetně historického vývoje 
významu tohoto pojmu a měla by také připomenout základní otázky, které si 
musíme klást při práci s prostorem.  

Práce by měla uvést základní způsoby přístupu k tomuto fenoménu, a také 
upozornit na jejich význam pro celkovou formulaci tvůrčího záměru. To nám 
umožní vnímat široké souvislosti obvykle zahrnuté v konceptu architektonického 
díla. Chtěl bych v této práci nejen rozkrýt šíři tématu „prostoru v architektuře“, ale 
následně se konkrétněji zaměřit na jednu uchopitelnou část. 

Za tu jsem zvolil elementární geometrické koncepce tvorby - geometrii, protože jí 
vzhledem k materiální a hmatatelné podstatě architektury přikládám jisté 
privilegované postavení mezi ostatními determinanty prostoru. Rád bych zde 
objasnil základní vztahy a vazby jednotlivých prostorotvárných elementů, které jsou 
pak využívány v rámci všech geometrických koncepcí. Tyto koncepce vkládají do 
tvaru a skladby jednotlivých prvků velký význam, který ovlivňuje celkovou 
výslednou formu i smysl architektonického díla. Koncept a jeho geometrická forma 
pak bývají plně v souladu, vzájemně se doplňují a podporují.  

Navíc právě geometrie je zajímavým objektem pozornosti, protože v poslední 
době prodělala velmi rychlý vývoj a ve spojení s paralelním vývojem v oblasti 
stavebních technologií dala vzniknout velmi odvážným objektům. Ty nám poslouží 
jako příklady, na kterých bude dokumentováno použití zmíněných geometrických 
principů a budeme moci posoudit míru vzájemného ovlivnění konceptu a geometrie. 

Geometrické koncepce zásadním způsobem rozšiřují škálu vyjadřovacích 
prostředků architektury. Jejich objasnění a pochopení považuji za zásadní pro jejich 
další užití ve srozumitelné a nezkomolené formě, která bude schopna oslovit 
návštěvníka (uživatele), bude na něj emotivně působit, případně mu umožní 
pochopení záměru (myšlenky) konceptu. Je třeba si uvědomit, že právě silný emoční 
prožitek můžeme považovat za hlavní důvod snahy o formování architektonického 
prostoru. 

 
Dílčím úkolem práce je také ujasnění názvosloví, které je v diskuzi o prostoru 

užíváno, a jež má zásadní vliv na její srozumitelnost a pochopení. 
Doufám, že moje poměrně materialistické uchopení pojmu nebude pohoršovat 

filosoficky zaměřené čtenáře a věřím, že dostatečně objasním veškerá omezení, 
která jsem si stanovil, a že ve výsledku přispějí k věcnosti a srozumitelnosti 
výsledků práce.  
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3  SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 
V současné době se diskuze na téma prostoru odehrává na poli mnoha vědních 

disciplín. I když se pokusíme zaměřit „pouze“ na prostor architektonický, zjistíme, 
že v této diskuzi není úplně jasno a nemáme zcela pevnou půdu pod nohama. Ačkoli 
se prakticky všichni shodnou na faktu, že prostor existuje a má svůj nepopiratelný 
význam v oblasti vjemů, které architektura zprostředkovává, můžeme zde sledovat 
utváření více názorových skupin pokrývajících široké spektrum názorů. Ty zpravidla 
oscilují od exaktního a materialistického chápání až po krajně filozofický pohled na 
věc. Jedna z názorových skupin považuje prostor za zcela určující smysl a podstatu 
architektury, za smyslově vnímatelný fenomén a díky tomu také za uchopitelný 
výrazový prostředek (6), nad jehož formováním je třeba se cíleně zamýšlet. Další 
názor takovou roli prostoru zpochybňuje a považuje jej za nadhodnocený imaginární 
pojem s přeceňovaným vlivem na tvůrčí proces vzniku architektury. Další extrém 
v diskuzi považuje prostor za zcela svébytnou a emancipovanou entitu nezávislou na 
své stavební obálce.  

Nerad bych tvrdil, že se zde jedná o konflikt profesí, vždyť mezi architekty, 
filosofy i teoretiky jsou zastánci více názorových skupin, ale nutno přiznat, že 
většina rozporů vznikla pravděpodobně především díky různým úhlům pohledu na 
daný problém. Napětí nebo nepochopení je tu především proto, že se hovoří 
stejnými slovy o různých věcech. Jedná se sice stále o jeden společný a komplexní 
fenomén prostoru, ale jeho jednotlivé výklady vycházející z odlišných ohnisek 
pohledu se musí spojovat nanejvýš citlivě tak, aby nedocházelo k nechtěnému efektu 
zastření významu nebo zprofanování pojmu. 

V následujících částech bych proto rád stručně shrnul, jakými zásadními způsoby 
je prostor nazírán, v jakých souvislostech je o něm uvažováno a jakými termíny se 
o něm hovoří, případně jaké otázky jsou kladeny pro jeho pochopení z různých 
hledisek. Zde by se měl projevit rozsah fenoménu prostoru a různorodost, se kterou 
zasahuje do mnoha vědních disciplín.    

 
3.1 HISTORICKÝ PŘEHLED PŘÍSTUPU K FENOMÉNU PROSTORU  

 
Přestože v našem dnešním jazyce má pojem prostor svoje nezpochybnitelné 

místo, při pohledu do historie zjistíme, že je tomu teprve nedávno, kdy se tento 
výraz začal prosazovat do uměleckého a architektonického slovníku. Od té doby 
vlastně do současnosti se vede diskuze nejen o náplni tohoto pojmu a jeho definici, 
ale i o jeho významu pro architektonickou tvorbu a způsobu ztvárnění, využití 
v praxi, zobrazení, atd. Velice přehledně a srozumitelně zpracoval téma geneze 
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pojmu prostoru současný teoretik umění a architektury Rostislav Švácha (7), (8), 
a ve své reakci také Jindřich Vybíral (9) z Vysoké školy uměleckoprůmyslové 
v Praze. Jedná spíše o filozofické a teoretické chápání prostoru, ale samozřejmě 
vazba s oblastí praktické architektury tu bezesporu funguje. Teď bych však ještě 
znovu stručně shrnul zásadní okamžiky, mající vliv na současný stav poznání tohoto 
tématu. 

 
Jak už tedy bylo řečeno, pojem prostor se nevyskytuje v žádných 

architektonických odborných statích a teoretických textech až do pozdního 19. 
století. Jistě to souvisí s dobovým způsobem uvažování o architektuře. Vnitřní 
prostor byl považován za jednotnou součást díla a komplexních kvalit. Jako 
svébytný pojem se začal objevovat až v polovině 19. století a i pak si ještě dlouho 
„dobýval“ určitost vlastního významu. 

 
Ve slovníku filozofů se prostor objevuje dříve než v architektuře a to už od 17. 

století, např. jako Descartův objektivní matematický prostor, nebo v textech 
Immanuela Kanta, který o něm hovoří jako o „formě naší smyslové 
představivosti“, tedy jako o naší zcela subjektivní schopnosti představit si smyslové 
objekty. (10)  

V architektuře se přesto tento pojem objevuje jen pomalu. Začíná být užíván 
vlastně díky snahám porovnat renesanční a barokní architekturu.  V roce 1888 
vydává švýcarský historik umění a architektury Heinrich Wölfflin knihu Renesance 
a barok, kde se snaží porovnávat rozdílné principy užívané v obou obdobích. Hledá 
pro ně výstižné názvosloví a např. zatímco u renesance hovoří o plošnosti, pak 
protikladem pro baroko je prostorovost. Jeho přínos je hlavně v tom, že 
jednoduchou metodou porovnávání nachází první přívlastky, kterými prostor 
dokážeme popsat a tedy i vnímat. Lidský, nadlidský, harmonický, z jednoho kusu, … 

Základní impulz pro diskuze a vstup pojmu prostoru do teorie architektury se ale 
zasloužila až německá empirická psychologie a fyziologie vnímání, rozvíjející se na 
konci 19. století. Zajímala se o roli tělesných a haptických vjemů při vnímání třetího 
rozměru, prostorovosti.  

Rok 1893 se stal zcela zlomovým, protože byly vydány hned 3 teoretické stati 
týkající se arch. prostoru. Estetik Theodor Lipps nazírá na prostor jako na 
odhmotněný objem, který nám zbude, odmyslíme-li si od daného předmětu jeho 
materiálního nositele. Tento objem však nahlíží pouze z vnějšku a nevstupuje do 
jeho nitra.  

Teoretizující sochař Adolf Hildebrand se v témže roce nad prostorem zamýšlí 
jako nad kompletním souborem „pohledů z dálky“ a „pohledů z blízka“, kterými 
mapuje (opět pouze vnější) prostorové uspořádání předmětu. 
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Tím hlavním, kdo konečně vstoupil do zkoumaného prostoru, byl profesor dějin 
umění August Schmarsow, který už v utváření prostoru shledává základní podstatu 
architektonické tvorby. Možnost chápat arch. prostor spatřuje ve spojení vnímání 
prostoru opticky a hapticky (funkčně nebo rituálně zdůvodněným pohybem těla 
stavbou) s prostorotvárnou fantazií. Zabýval se staroegyptskou a starokřesťanskou 
architekturou a snažil se zrekonstruovat prostorový vjem tehdejších diváku během 
pohybových rituálů.   

Roku 1898 Adolf Loos přispívá do debaty esejem Princip odívání, kde říká: 
„Prostor není to, co jen zbude mezi zdmi. Prostor musí architekt napřed uvidět svým 
duchovým okem“. Tato představa především spojuje prostor se subjektivním 
vnímáním architekta. Navíc je pozoruhodné, že Loos je jedním z prvních 
praktikujících architektů, který se k problému prostoru vyjádřil. Samozřejmě je Loos 
v pozdějších letech spojován s koncepcí prostorového uspořádání domu  
- tzv. Raumplan (11). Jeho principem je odlišení velikostí místností nejen 
půdorysně, ale i výškově, právě podle jejich významu funkčního nebo 
symbolického. Důležitá byla také návaznost jednotlivých prostorů. Volně 
navazující, částečně oddělené, nebo úplně uzavřené prostory různých proporcí 
vytvářely poměrně komplikované skladby, ovšem vždy užitně a esteticky velmi 
kvalitní. Je třeba ale poznamenat, že skladba prostorů místy kolidovala s použitou 
konstrukční logikou a vyžadovala náročné technické řešení, nebo naopak některé 
průvlaky a sloupy byly doplněny z formálních důvodů, např. pro optické vymezení 
jednotlivých prostorů a dodržení běžného tvarosloví. Jde tedy částečně 
o prostorovou dekorativní hru, bez vazby na strukturu budovy. (12) 

Jan Kotěra byl naším prvním architektem, který v eseji O novém umění 
v časopise Volné směry definuje architekturu jako „utváření prostoru a konstrukci 
prostoru“. Z jeho výroků je také patrné uvědomění, že prostor nelze vnímat jen 
zrakem, ale celým tělem. 

V roce 1901 s názory Schmarsowa polemizuje ve své knize vídeňský historik 
umění Alois Riegl, který je přesvědčen, že prostor nevytváří každá stavba, ale že je 
třeba vystřídat tělesnost stěn (haptický vjem) za tzv. pohled z dálky, tedy získat 
potřebný odstup. Riedlovým velkým přínosem je ale především přínos dalších 
základních přívlastků do popisu prostoru. A to ohraničený, konečný (kterým 
popisuje prostor Pantheonu) a neohraničený, neomezený, bezforemný prostor 
(kterým charakterizuje severskou gotickou architekturu). Riegl také požadoval, aby 
byl prostor veličinou emancipovanou na své hmotné schránce. A narážel tedy na to, 
že definicí ohraničení prostoru nezískáme definici prostoru samotného, ale pouze 
způsobu jeho obemknutí. (13) 

Hendrik Petrus Berlage představuje své úvahy v letech 1907 a 1908, kdy jsou 
vydány stať Prostorové umění a architektura a kniha Základy a vývoj architektury. 
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Říká v nich, že architektura není pouze utváření fasád, ale začíná účelem 
a prostorovým ztvárněním toho účelu. Vnějšek je jenom promítnutí podstatného 
vnitřku navenek.  

Peter Behrens se v roce 1911 připojuje k diskuzi a společně s Berlagem hledá 
princip architektonického prostoru v jeho uzavírání. Tvorba prostoru spočívá v jeho 
ohraničování, vymezování.   

 1914 Paul Frankl navazuje na práci svého učitele Wölfflina a charakterizuje 
princip renesančního prostoru jako skladbu (adici)  jednotlivých prostorových 
článků, jež jsou jasně definovány a skladbou neztrácejí svou identitu. Naopak 
barokní prostor je založen na principu dělení. Prostor je sestaven z mnoha jednotek 
nebo zlomků. Ty však bez vázanosti v celku nemají vlastní existenci, identitu a 
smysl. 

Na Rieglovu terminologii v roce 1924 navázal svou statí Theo van Doesburg. 
Popisuje v ní, že když s kolegou Rietveldem formoval vilu v Utrechtu, nešlo jim 
o uzavřený kubus, ale o otevřený prostor, čímž by měla architektura získat plynoucí 
aspekt, aspekt plynutí. Celé sdružení De Stijl totiž vycházelo z jasných výtvarných 
ideálů. V reálných přírodních vztazích hledali absolutní pravdu a snažili se ji 
zobrazit pomocí „pratvarů“, tedy horizontály a vertikály, přímky, plochy 
a základních barev. I ve stavební kompozici byly tyto prvky chápány jako nehmotné, 
volně se vznášející v prostoru a také z prostoru sledovatelné. A ještě jeden aspekt 
práce této skupiny stojí za zmínku. Doesburg mezi svými 16-ti body shrnujícími 
kompoziční pravidla architektury uvedl i to, že neoplasticistická architektura by 
měla počítat nejen s prostorem, ale i s časem, protože „jednota času a prostoru dává 
architektonickému vzhledu nový a úplně plastický aspekt.“ Zdůraznění tohoto 
čtyřrozměrného, časoprostorového hlediska má jistě vztah s Einsteinovou teorií 
relativy, ale i s tehdy fascinujícím rozvojem letectví. (11) 

To už byl jen krok k termínu plynoucího prostoru, který v roce 1924 užil Ludwig 
Miese van der Rohe. Utváření prostoru se pro něj stalo prakticky jediným posláním 
architektury. Téma plynoucího prostoru prostupuje jeho tvorbou, jeho stavby jsou 
příkladnými ukázkami volného prostorového řešení. V jeho stati „Co by byl beton, 
co ocel, co tabulové sklo“ z roku 1933 už píše: „Teprve teď můžeme prostor členit, 
otvírat a spojovat s krajinou, aby se naplnila potřeba prostoru dnešního člověka.“ 

Le Corbusier v roce 1926 definoval svých „pět bodů nové architektury“.  Jsou to: 
1. piloty, 2. střešní zahrady, 3. volné půdorysné uspořádání, 4. pásová (horizontální) 
okna, 5. volné uspořádání průčelí. Mezi nimi má volný plán půdorysu tvz. Plan libre 
zvláštní postavení. Umožnil zcela otevřít vytvářené objekty a uvolnit cestu 
plynoucímu prostoru. Tento princip byl ale rozvíjen paralelně více vrstevníky (viz. 
výše). 
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Veškeré tyto rozvíjející se teorie měly i své odpůrce. Jedním z nejvýraznějších byl 
žák Aloise Riegla, český historik architektury (především antické, starokřesťanské, 
gotické a barokní) Vojtěch Birnbaum. Jako historika ho zajímala jen forma nebo 
tvar uměleckého nebo arch. díla, tedy viditelná forma a viditelný tvar. To co je 
neviditelné, přece nemůže vytvářet žádnou viditelnou formu. Zabýval se tedy jenom 
hmotnými obepínajícími články prostoru, ale ne tím, co není vidět.  

 Tomuto názoru oponuje v roce 1948 přímý Birnbaumův žák, brněnský 
historik umění Václav Richter. V recenzi výběru Birnbaumových statí říká, že 
v architektuře není podstatný vždy jen přímý smyslový vjem, ale také jeho význam. 
Již dříve pracuje s pojmem představa (prostorová), která pro něj shrnuje subjektivní 
vjemy subjektu a je nutná pro pochopení smyslu každého prostoru. Tedy prostor 
nalezneme a pochopíme v jakémkoliv historickém díle, pokud budeme moci 
zrekonstruovat původní architektovu představu.  

 Pro alespoň logickou návaznost (když ne věcnou úplnost) zde musím ještě 
doplnit poznámku o tzv. strukturálním plánu, který v roce 1960 využil Louis Kahn 
např. v kostele unitářů v Rochesteru, a který pracoval na principu hmota / prostor / 
barva / struktura. Tento druh prostorové koncepce je založen na faktu, že každý 
prostor je vymezen svou nosnou konstrukcí. Dispozice fixovaná a neměnná. (14) 

 
 

3.2 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY CHÁPÁNÍ PROSTORU  

 
3.2.1 filosofický prostor 

V oblasti filosofie je prostor jedna ze zásadních kategorií, která představuje 
obrovský rozsah otázek. Tento pojem má přímou vazbu na obdobně náročné téma, 
a tím je čas. Oba pojmy byly poměrně dlouho zkoumány odděleně, ale pak byla 
prokázána jejich naprostá svázanost a veškeré úvahy nadále probíhaly v rámci 
časoprostoru. Doménou filosofie je samozřejmě především vysvětlení prosté 
existence prostoru i času, a také jejich uspokojivá definice, která by si udržela 
obecnou platnost v různých polohách jeho chápání (přirozený, objektivní, absolutní). 

V historii se těmito problémy zabývali např. už René Descartes (1596-1650) 
a Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), kteří se mj. zabývali také fyzikální 
podstatu těchto jevů. Poměrně známé jsou pak teorie Immanuela Kanta (1724 –
1804), pro kterého jsou prostor a čas jsou nikoli jen fyzikální veličiny, ale jakési 
základní jednotky, které umožňují poznání jako takové. Pro Kanta není tedy ani čas 
ani prostor empiricky studovatelný objekt. O prostoru hovoří jako o „formě naší 
smyslové představivosti“ (10), tedy jako o naší zcela subjektivní schopnosti 
představit si smyslové objekty.  
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Filosofický prostor se značně prolíná s prostorem v psychologii. Za důležitý 
styčný bod můžeme považovat fenomenologii a fenomenologické vnímání. 

 
3.2.2 prostor v psychologii 

Psychologie je zcela zásadní pro cílený přenos duševních i materiálních vlastností 
prostoru na návštěvníka. Zabývá se subjektivním prožíváním prostoru, tedy 
vnímáním tvaru a rozměrů prostoru, fyziologií vnímání třetího rozměru (schopností 
pociťování prostoru tělesnými vjemy), smyslovým vnímáním (zrak, sluch, hmat - 
cit, čich), ale i např. schopností představy prostoru a schopností orientace. Dále se 
zabývá otázkami práce paměti a vědomí, tedy zpracování smyslových vjemů do 
podoby zkušenosti.  

Právě možnostmi vnímání se zabývá zmíněná fenomenologie 5. Zkoumání těchto 
podnětů za sebou skrývá velmi komplikovaný celek vnímání okolního světa, 
kterému se věnovalo a věnuje řada psychologů a filozofů. Jeho přímá vazba na téma 
architektonického prostoru a jeho vnímání je nabíledni, přestože jakékoliv závěry 
nejsou tak jednoznačné jako sama uvedená definice oboru. 

Následující citát dokládá způsob fenomenologického rozboru. 
„Kdykoli vnímám nějaký hmotný předmět, vnímám jen jeho přivrácenou část, 

kdežto o té odvrácené sice jaksi ,vím‘ – mohu se podívat z druhé strany – nicméně 
běžně předpokládám, že jsem věc viděl ,celou‘. Neviděná či transcendentní strana 
předmětu, kterou si mohu případně také prohlédnout, odlišuje předmět ,v originále‘ 
od pouhé vzpomínky nebo obrazu, které tuto možnost neposkytují. 

Originální zkušenost si člověk běžně okamžitě pojmenovává a tím zařazuje do 
nějaké obecné kategorie. Přitom se může snadno také zmýlit: lesknoucí se vozovku 
v horkém létě běžně ,vnímám‘  jako mokrou a teprve při bližším zkoumání zjistím, že 
mokrá není. Běžné pojmy vznikají z praktických potřeb života a nejsou tedy příliš 
přesné ani určité. Postupem eidetické variace můžeme zkoumat, co všechno je pro 
nás ještě ,stůl‘ – i když má třeba jen tři či jednu nohu a podobně.“ (15) 

 
3.2.3 fyzikální prostor  

Oblast fyzikálního prostoru zde dosud nebyla zmíněna, ale determinuje vlastně 
soubor oblastí, ve kterých se další úvahy odehrávají. Zabývá se dimenzionalitou 
reálného materiálního světa, ve kterém o prostoru uvažujeme. Zkoumá a popisuje 
vzájemné vztahy všech uvažovaných elementů a také jevy, které zde působí. 

                                           
5 viz. také kapitola 1.1 výklad základních pojmů 
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Zásadní teorií, se kterou fyzikální prostor pracuje, je teorie relativity, která 
obsahuje popis gravitačních sil, šíření světla, elektromagnetického vlnění 
a časoprostoru. 

Co se týká počtu dimenzí, budou se naše úvahy v naprosté většině odehrávat 
v euklidovském prostoru (viz. níže – matematický prostor), to znamená, že se 
budeme pohybovat (z hlediska prostorové orientace) v trojdimenzionálním světě. 

Součástí fyzikálního prostoru jsou i jevy, které v našem světě působí, jako je 
optika (šíření světla, perspektiva, ..), akustika (ozvěna) a podstatné jsou také 
vlastnosti materiálů. 

 
3.2.4 matematický prostor 

Matematický prostor je úzce spjatý s fyzikálním. Přesně vyjadřuje např. 
geometrické vlastnosti těles a jejich vzájemných vztahů. Prakticky je matematický 
popis nepostradatelný především pro definici a následnou materializaci navržených 
konceptů.  

Součástí matematiky je také geometrie, která je definována jako věda, která se 
zabývá studiem rovinných a prostorových útvarů a vztahem mezi nimi. Zkoumá 
a popisuje jejich tvary, velikosti, proporce i vlastnosti prostorů. 

Pokud budeme uvažovat o vazbě na architektonický prostor, budou se naše úvahy 
zpravidla odehrávat v euklidovském prostoru. Tento pojem prolnul z geometrie 
postupně také do fyziky a algebry především pro svou značně objektivní platnost. 

V této geometrii jsou každému bodu přiděleny 3 souřadnice, které ho jednoznačně 
určují v prostoru. Také zde platí 5 euklidových postulátů, ze kterých je všechny další 
možné odvodit:  
 "Máme-li dány dva body, existuje jedna přímka, která jimi prochází.  
 Konečnou přímou úsečku můžeme prodloužit tak, že vznikne opět úsečka. 
 Je možné nakreslit kružnici s libovolným středem a poloměrem. 
 Všechny pravé úhly jsou si rovny. 
 K dané přímce a bodu, který na ní neleží, lze sestrojit právě 

jednu rovnoběžku, která prochází daným bodem.“ (16) 
Takzvané neeuklidovské prostory se v dnešní praxi prakticky nevyužívají. 
Zabývají se totiž geometriemi zakřivenými na kouli (sférická geometrie), 
případně hyperboloidu (Lobačevského geometrie). 
 

parametrický návrh / algoritmus 

Zásadní problematikou, spadající do oboru matematiky a mající zásadní význam 
z hlediska dnešních trendů navrhování, je parametrický návrh. Ten na základě 
vstupních údajů (parametrů) využívá algoritmů (souslednosti jednoduchých 
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matematických operací) k jejich vyhodnocení a hledání nejrůznějších alternativ, 
odpovídajících těmto vstupním podmínkám.  

Výsledkem tohoto výpočtu jsou všechny varianty odpovídající zadání. 
S případnou změnou určitého parametru nebo výpočetního algoritmu se celý proces 
opakuje, a probíhá tak optimalizace navrženého řešení. Ačkoliv největším 
problémem těchto technologií je právě náročnost zadávání vstupních dat, je 
v možnostech dnešních technologií zahrnout do výpočtu celou řadu kritérií, jako 
např. objemové proporce, geometrické předpoklady, odstupové vzdálenosti, 
provozní spojení, osvětlení / oslunění, statické limity a řada dalších. Přesnost toho 
zadání má tedy zásadní vliv na kvalitu výsledných variant řešení. Tato metoda 
navrhování vyžaduje velkou ochotu nechat se překvapovat nečekanými řešeními, 
která však vždy splňují dané podmínky, pouze nepodléhají předpokladům 
a konvencím. Taková metoda může náš přístup k navrhování značně pozitivně 
ovlivnit, pokud budeme schopni z navržených alternativ uváženě volit tu 
nejvhodnější.  

 
 

3.2.5 sociální (sociologický) prostor 

Hranice mezi psychologickým a sociálním chápáním prostoru je velmi neostrá. 
Sociologický přístup k problematice prostoru se zabývá především lidskou 
přítomností a počínáním v prostoru. Musí brát v potaz lidskou individualitu 
i chování lidského společenství, které je pak možno do určité míry empiricky 
objektivizovat. Prostor je přirozeně tvořen právě pro člověka a ten ho užívá 
k nejrůznějším účelům a různými způsoby. Koná v něm řadu činností, včetně např. 
setkávání s dalšími osobami. Z hlediska uchopení prostoru jednotlivcem se hovoří 
o tzv. objektivním a subjektivním prostoru. Objektivní prostor je v podstatě vnímán 
tak, jak je definován jeho fyzickou stavbou. Vnímání subjektivního prostoru, jak 
název napovídá, je plně závislé na návštěvníkově individualitě a na způsobu jakým 
ho využívá pro svoje aktivity. Hovoří se zde např. o „prostoru k pohybu“, „prostoru 
k setkávání“, k prodlévání“, či“ ke hře“, atd. V rámci těchto činností si pak uživatel 
vytváří stále přesnější, objektivizovaný pohled na prostor, nebo si naopak v rámci 
svého konání může subjektivizovat prostor objektivní. To např. v případě, že 
objektivní prostor poslouží jako kulisa nebo „metafora jiného, fiktivního prostoru“. 
(17). Jde tedy o nedílnou lidskou přítomnost v prostoru, o způsob „zjednávání“ 
(užívání a poznávání prostoru). (18) 
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3.2.6 prostor ve výtvarném umění 

Prostor ve výtvarném umění má dvě základní roviny, které můžeme vnímat. První 
z nich je „vnější“ prostor díla. Funguje zde analogie s architektonickým prostorem, 
pouze s jedním zásadním rozdílem a to, že se jedná o prostor vnější, tedy okolo 
uměleckého předmětu a nikoli obklopující pozorovatele. To samozřejmě ovlivňuje 
volbu výrazových prostředků i způsobů poznávání a chápaní prostoru, ale troufám si 
říci, že se jedná o celkové zjednodušení komplexních vztahů. 

 
Druhou rovinou výtvarného prostoru je vnitřní, tedy tzv. diegetický prostor díla. 

Jde vlastně o prostor zobrazovaný uměleckým dílem, např. obrazem, nebo plastikou. 
Ten tedy podléhá především estetickým a ideovým nárokům a je ze strany autora 
pojednáván zcela subjektivně. Mimochodem zde opět vnímám jakýsi styčný bod 
s architektonickým prostorem a to konkrétně s problematikou jeho zobrazení. Ano, 
využití technik výtvarného umění pro zobrazení prožitků principielně odlišných je 
stále aktuálním a lákavým problémem. 

 
Za zmínku stojí také fakt, že výtvarné umění, konkrétně kubismus na počátku  

20. století, stojí také za rozkrytím pojmu „čtvrtý rozměr“. Malíři ve snaze o skutečné 
vystihnutí zobrazovaného předmětu došli k závěru, že zobrazení z jednoho úhlu 
pohledu není dostatečné. V rámci možností jim vlastního média pak začali na 
jednom plátně zobrazovat vícero perspektiv najednou, tak aby se projevila postupná 
změna zorného úhlu v čase. Snahu o vystihnutí podstaty námětů pak posouvali ještě 
dále a na svá plátna vnášeli další možná zobrazení jejich námětu, řezy, půdorysy. To 
však již není úplně podstatné. Důležité je, že možnost a nutnost změny zorného pole 
pro poznání předmětu je nepostradatelná. Tento názor pak velmi výrazně ovlivnil 
diskuzi o vnímání a zobrazení architektury. (5) 

 
 

3.2.7 architektonický prostor 

Architektonický prostor tedy syntetizuje poznatky všech ostatních způsobů 
chápání prostoru, a to se zřetelem a faktickým zaměřením na následnou 
materializaci konceptu. Architektonický prostor je stvořen pro člověka, proto je jeho 
cílem převést kvality konceptu na návštěvníka, zapůsobit na něho. Především 
pomocí jeho objektivních a empirických vlastností (konstrukce, fyzikální zákony, 
geometrie, materiál, …)  má formovat subjektivitu pozorovatele (cit, psychika, ...), 
a zprostředkovat mu zamýšlený prostorový zážitek.  

Myslím, že pokud se zde mám zmínit o základním rozdělení přístupu k arch. 
prostoru, pak považuji za nejdůležitější odlišný přístup k racionálnímu 
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a organickému prostoru. Zatímco racionální přístup vychází z přísné a celkem strohé 
euklidovské geometrie, organické pojetí prostoru nachází východiska pro svou 
stavbu nejčastěji v inspiraci přírodou. 

 
„Architektura má své tajemno. Její nejpodstatnější prvek – prostor – vznikne 

„pouhým“ postavením, vytvořením nového světa, je vlastně jen prázdnem, v tom je 
asi její největší magická síla. Otevřít, vstoupit, rozhlédnout se a cítit naše nové 
prostředí. Jeho atmosféru, světlo, teplo, rozměry, orientovat se a podívat se ven. 

Vztah mezi vnějším a vnitřním, definování prahů, limitů, průchodů a průhledů 
jsou jedny ze základních pravidel gramatiky architektury. Nejsou abstraktním 
vyjádřením, jsou konkrétními parametry života v prostoru. Ale nejlépe je, když si je 
neuvědomujeme. 

Jak je vyvolat, vytvořit, realizovat je již druhým tajemstvím architektury, skrytou 
prací architekta, kterou postupně objevujeme v zapsaných hodnotách prostoru, 
podobně jako v hudbě nasloucháme rytmu, harmonii, tónům a kontrastům, 
rozhlížíme se a slyšíme, zastavíme se, mlčíme.“ (19) 

 
Tento citát z knihy architekta Ivana Kolečka poeticky, a přesto se značnou dávkou 

přesnosti, vystihuje pohled současné architektury na problematiku architektonického 
prostoru. Kromě výčtu elementárních hodnot, které naše vnímání prostoru ovlivňují, 
hned v počátku vystihuje i základní paradox prostoru, vycházející podle mého 
názoru z filozofického pohledu na věc.  

Tím je prostý fakt, že prostor je v podstatě „prázdnem“. Není to nic hmatatelného 
a konkrétního. Závislost jeho vnímatelnosti na jeho vymezeních je nepochybná, 
přesto na poli teorie architektury převládá názor, že prostor pouhým „uzavřením“ do 
stavebních konstrukcí nezískáme; případně, že definicí uzavření prostoru nezískáme 
definici prostoru, ale stále jenom jeho obálky.  

Pro praktikující architekty tato nejasnost znamená asi tak náročnou otázku, jako 
zda byla dříve slepice, nebo vejce. Architekti ale „potřebují“ prostory vytvářet 
a definovat, a ačkoli jsou si vědomi filosofické podstaty prostoru, nezbývá jim nic 
jiného, než hovořit o něm (alespoň prozatím) značně konkrétním a materiálním 
slovníkem.  

 
3.3 ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FORMOVÁNÍ ARCH. PROSTORU 

Přestože se filozofická nebo snad psychologická podstata prostoru nachází jinde, 
vytváříme a vnímáme architektonický prostor díky jeho hranicím, které jej nejen 
geometricky vymezují, ale dávají mu také další determinanty působící na psychiku 
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pozorovatele. Pokud tyto nástroje ovládneme a vhodně využijeme, budeme schopni 
vytvářet kvalitní koncepční prostory, které na návštěvníka emotivně zapůsobí. 

Tyto nástroje, či determinanty bych strukturoval takto: 
 

3.3.1 tvůrčí záměr – koncept  

Jednoznačně privilegovaným determinantem je celkový koncept, který přináší do 
návrhu vlastně všechny vstupní hodnoty. Propracovaný koncept zahrnuje názor na 
způsob práce se všemi dalšími determinanty prostoru a také určuje smysl, řád 
a logiku výsledné práce. Stanovuje rovnováhu mezi vstupními hodnotami, případně 
privileguje některý determinant tak, aby výsledek odpovídal tvůrčímu záměru. 
Tvůrčí záměr bych charakterizoval jako prvotní či vstupní ideu, která je jednou ze 
vstupních hodnot konceptu, a která zpravidla přináší duševní přesah díla. 

 
3.3.2 hmota a objem - geometrie   

Geometrická skladba má podstatný vliv na celkovou formální stránku prostoru, 
a to i v případě, že hodláme výrazově upřednostnit jiný z determinantů. V rámci 
tohoto nástroje řešíme skladbu jednotlivých elementů, jejich vzájemné proporce, 
měřítko i vztah vnější hmoty stavby a objemu vnitřního prostoru. Tomuto 
determinantu bude věnována také hlavní část této práce. Zde bych jenom pro příklad 
upozornil na dva aspekty geometrické skladby:  

 
měřítko 

Pro ilustraci přikládám zobrazení obdobné hmotové/objemové skladby, 
s výrazným rozdílem užitého měřítka. Můžeme zde posoudit vliv měřítka na celkový 
výraz stavby. Při užití velmi drobného měřítka prožitek balancuje na hranici užívání 
prostoru a uchopení objektu, naopak při užití velkého „zvětšení“ se prožitek 
pohybuje na hranici spíše prožitku z krajiny (viz. obr. Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů.). 

 
vnitřní / vnější 

Velký význam v celkovém pochopení arch. díla, hraje vztah vnějšku a vnitřku. 
Samozřejmě se nabízejí dvě základní řešení, vnitřní prostorová skladba je přiznána 
na povrchu, nebo je naopak skryta ve vnější hmotě. Obě řešení mají své výrazové 
schopnosti a záleží na definici konceptu, které z nich bude užito.  Pro zřejmost 
přikládám schéma, ačkoliv tento vztah bude později dokumentován na příkladech 
geometrických skladeb.  
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V rámci materiálového řešení můžeme pracovat např. s texturou, barvou, 
transparentností, leskem / matem, … 

   
3.3.5 konstrukce  

Užití konstrukce jako výrazového prostředku osciluje v praxi mezi dvěma 
základními protipóly. Na jednom pólu je absolutní potlačení jejího výrazu 
a přenechání vizuální funkce ostatním determinantům; na druhém pólu je potom její 
absolutní přiznání a povýšení na prostorotvárný element, případně alespoň na 
výrazný estetický prvek. V klasické tektonické skladbě hmot se konstrukce 
samozřejmě uplatňuje jako základní stavební článek prostoru.  

V rámci geometrických koncepcí, které zde později představím, budeme často 
hovořit o struktivnosti jako o souladu konstrukce s geometrií i konceptem stavby 
(viz. 1.1 výklad základních pojmů - struktivnost). 

 
3.3.6 čas  

Problematiku času ve vztahu k prostoru, bych zde rád trochu šířeji rozvedl, 
protože má samozřejmě přímou souvislost s vnímáním architektury i rozvojem dále 
řešených geometrických koncepcí.  
Čas je z hlediska vnímání prostoru zcela zásadní veličinou. Je nazýván tzv. 

čtvrtým rozměrem, protože na vnímání a chápání prostoru má zásadní vliv, naprosto 
rovnocenný s třemi „běžnými“ matematickými rozměry. Jeho význam si 
uvědomoval např. už Theo van Doesburg (1924) ze skupiny De Stijl, nebo Bruno 
Zevi (1948).  

Prostor formovaný architektem potřebuje ke svému smysluplnému bytí aktivního 
pozorovatele, který svým pohybem, pozorováním, užíváním (tedy zmiňovaným 
zjednáváním) podmiňuje samotný prožitek. Chování pozorovatele ovlivňuje prožitek 
z prostoru a prostor samozřejmě také ovlivňuje chování pozorovatele. Cit.: „Při 
sledování prostoru z jediného místa můžeme zachytit 3 rozměry, ale s reálnou 
podobou to má málo společného. Pro věrné zobrazení je nutné se pohybovat 
a sledovat prostor z mnoha (nekonečna) stanovišť a zaznamenávat mnoho 
(nekonečno) obrazů, aby vznikal „prostorový“ dojem. Kromě běžných tří dimenzí je 
tedy pro vyjádření prostoru nutná ještě změna pozorovacího úhlu v čase. Tak byl čas 
nazván „čtvrtým rozměrem““. (5) 

 
čas v moderním architektonickém prostoru 

V poslední době prošlo také vnímání času v architektuře značnou proměnou 
a kromě zmíněného, již tradičního, vnímání se uplatňuje na několika nových 
frontách.  
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3.3.7 zvuk  

Užití času jako výrazného a samostatného determinantu prostoru není příliš 
obvyklé. To ovšem neznamená, že by nebyl podstatný. Akustiku řešíme v každém 
větším prostoru a např. v koncertních síních se stává naprosto zásadním hlediskem. 
Ačkoliv akustické vlastnosti sálu modifikujeme hmotnými prostředky (geometrií, 
materiálem), z hlediska vnímání prostoru je tento determinant neopominutelný. 
Vnímání zvuků, hluků nebo např. ozvěny se zásadně propisuje do našich prožitků. 
Zvuková stopa je také samozřejmou součástí multimediálních systémů, takže ani 
interaktivita zvuku v prostoru není ničím výjimečným. 

 
 

3.4 ZOBRAZENÍ ARCHITEKTONICKÉHO PROSTORU 

 
Téma „zobrazení architektonického prostoru“ se dlouhodobě prolíná celou diskuzí 

o prostoru samotném, protože zde samozřejmě existuje velmi úzká vazba na každou 
teoretickou práci, prezentaci arch. záměru nebo realizaci. Já jej samozřejmě také 
nemohu opomenout, mj. proto, že zde budu na příkladech prezentovat různé přístupy 
geometrické stavby prostoru. 

 
Zde bych ještě rád navázal na úvod práce a na okamžik se vrátil k rozdílu mezi 

architekturou a jinými formami umění. Jak již bylo řečeno, architektura jako jediná 
disponuje možností vtáhnout svého pozorovatele dovnitř sebe sama. Výrazový 
potenciál architektury tkví v trojrozměrnosti obklopující pozorovatele. 

Zatímco u jiných forem umění může být záznam díla v úplné shodě s jeho 
podstatou (nebo dokonce záznam může být samotným uměním), tak v architektuře 
je záznam arch. prostoru daleko v pozadí za prožitkem z návštěvy prostoru reálného. 
Filosof převede slovo do textu bez nutné ztráty informace. Malíř namaluje plátno, 
případně sochař vytvoří plastiku, které jsou samy o sobě uměleckým dílem. 
Muzikant předá hudbu v notovém zápisu (nebo nahrávce), kde už je patrné částečné 
rozdělení záměru a záznamu, protože následné nastudování a produkce značně 
podléhá osobnímu přístupu interpreta. Architektura je do značné míry nepřenositelná 
na jiné médium a nezachytitelná pomocí ostatních forem výtvarného projevu, tedy 
alespoň ne bez výrazné ztráty informace a úplné absence kýženého prožitku. 
Množství vjemů, které bychom potřebovali zachytit je totiž příliš široké, než 
abychom ho mohli přesně definovat, natož věrně zobrazit.  
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3.4.2 současné možnosti zobrazení 

Za hlavní problém v otázce zobrazení arch. prostoru lze tedy považovat to, že 
prostor je ve své podstatě čtyřrozměrná entita, v zásadě určená ke sledování z jejího 
nitra. Je proto prakticky nemožné takový zážitek plně a bez ztráty zásadních 
informací interpretovat za pomoci obvyklých médií, natož potom v tištěné podobě. 
O zobrazení „prostoru“ v plném smyslu slova můžeme diskutovat jen stěží, ale 
dokážeme poměrně věrně dokumentovat jeho hmotný, materializovaný obraz. 

Dnes již existují počítačové technologie, které se věrností vyjádření posunuly 
mnohem blíže k zachycení reálného prožitku. Přes fotorealistické vizualizace 
(zobrazující stále jenom dokonalý plošný náhled) a přes stejně dokonalé animace 
(které však pozorovatele staví do pasivní role), jsme se dnes dostali k simulačním 
systémům, které jsou schopné věrně zobrazit „hmotu“ prostoru, proměnlivé světlo, 
věrné materiály, a především umožňují částečnou interaktivitu, nebo, lépe řečeno, 
určitou svobodu pozorovatele v pohybu a úhlu pohledu. Tyto systémy za pomoci 
technologií dokáží zprostředkovat obklopující dojem a věrně zobrazují i vizuální 
a akustické jevy, atd. Může se zde simulovat např. vzdušná perspektiva, ozvěna, 
vůně i proudění vzduchu. Samozřejmostí je zahrnutí všech vymožeností 
audiovizuální techniky, včetně její interaktivity. Nezanedbatelnou možností je také 
možnost náznaku haptických vjemů. To jsme ale již v oblasti velmi náročných 
technologií, které jsou samozřejmě velmi drahé, je k nim nesnadný přístup a navíc 
zpracování dat pro takový „model“ vyžaduje tým odborníků.  

Samozřejmě je nutné si položit otázku, za jakým účelem by se takto náročné 
simulace měly zpracovávat. Dnes se tak především vlivem celkové náročnosti děje 
v zásadě na úrovní zábavy a placené turistické atrakce, a i tak jsou zpracovávány 
spíše abstraktní prostory a světy virtuálního prostoru, které nemají konkrétní 
obdobu v reálném světě. Za jeden z důvodů takového přístupu lze považovat fakt, že 
virtuální prostor, jako věrný obraz prostoru skutečného, takové srovnání jen těžko 
unese. Jsou totiž stále „věci“ nebo vjemy, které zprostředkovat nedokáže. Jsou to 
např. hodnoty arch. prostoru, kterými se zabývá psychologie. Ačkoliv smyslové 
vstupy jsou poměrně věrně simulovány, myšlenková práce je zcela odlišná (jakkoli 
se fenomenologie zabývá právě preferencí smyslového vnímání a potlačením 
významu předchozího úsudku). Z hlediska sociologie nám také zůstává pouze 
náznak hodnot, které u prostoru vnímáme. Zůstává možnost volného pohybu po 
prostoru, ale veškeré další možnosti jsou potlačeny, např. užívání k jinému konání, 
nebo věrohodný kontakt s dalšími živými bytostmi. 
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Ale vraťme se ke smyslu vytváření takových simulací a otázce, kdo by měl být 
jejich „uživatelem“. Primárně mě napadají tři základní skupiny návštěvníků, a to 
klienti architektů, architekti a studenti, a pak případně široká veřejnost.  

Bohužel pochybuji, že by v okruhu laické veřejnosti taková umělá realita došla 
širšího ocenění a je nutno se ptát, jaké informace nebo zkušenosti by zde návštěvníci 
hledali. Poměrně významným začíná být ale všeobecný zájem a zaujetí světem 
virtuálním. Ten je lákavý mj. tím, že dokáže nabídnout značné uvolnění od omezení 
reálného světa a přináší jisté možnosti se zpětným vlivem na svět reálný. Nerad bych 
teď odbočoval od tématu, proto se k virtuálnímu prostoru vrátíme v samostatné 
části. 

Předpokládám, že v okruhu investorů a klientů by o takové zprostředkování 
návštěvy zájem mohl být. Rád bych zde ale odkázal na úvahu Petera Zumthora 
z knihy Promýšlet architekturu (21), kde se zabývá právě prezentací práce klientům. 
Ačkoli ve svých úvahách hovoří o dvojrozměrném zobrazení, přesto již dochází 
k závěru, že příliš věrná prezentace neslouží k dobru věci. Cit.: „Když je reálnost 
a grafická virtuozita příliš vysoká, pokud už návrh neobsahuje žádná „otevřená 
místa“, do kterých můžeme proniknout vlastní představivostí a nechat pracovat 
zvědavost po reálnosti navrženého objektu, pak je již sám návrh objektem touhy. 
Touha po skutečném objektu vyprchá. Na zamýšlené reálno, skutečnost ležící mimo 
zobrazený návrh, bude odkazovat minimálně – pokud vůbec. Návrh už neobsahuje 
žádný příslib. Je jím sám o sobě.“ Osobně se s tímto tvrzením ztotožňuji. Architekti 
by byli částečně sami proti sobě, kdyby hodlali takové prezentace systematicky 
svým klientům nabízet. 

Třetí skupinou jsou pak architekti a studenti architektury. Zde vidím největší 
užitečnost téměř dokonalého zachycení prostoru, především ze studijních důvodů. 
Jedním z mých původních záměrů při plánování této práce bylo právě vytvoření 
jednodušší „knihovny“ prostorových modelů (samozřejmě jenom s využitím 
konvenční výpočetní techniky), která by ale přesto mohla sloužit k dostatečné 
prezentaci příkladných prostorových řešení užitých v historii i současnosti. Jenomže 
taková práce by snadno mohla vést do značné míry právě k zastření rozdílu mezi 
reálným a virtuálním prostorem a mohla by tak znesnadnit vnímání nanejvýš 
individuálních a citlivých prožitků spojených s návštěvou skutečného prostoru. 
Model má samozřejmě také svá omezení ve schopnosti zachytit např. vztah s místem 
a krajinou, kulturní souvislosti, atd. Tyto vjemy ale považuji za zcela zásadní pro 
formování architektonického názoru a bylo by pravděpodobně nevhodné je ve výuce 
opomíjet nebo úplně eliminovat.  

 
Pro účely mé práce a objasnění poměrně materialistických a konkrétních 

geometrických přístupů k formování arch. prostoru, ani nepovažuji takové zobrazení 



37 

za nutné. Jak již bylo řečeno, vnímání prostoru je zásadně ovlivněno prostorovou 
zkušeností, která vždy posouvá schopnost prostorové představivosti. Tu lze 
u architektů očekávat v rozvinuté míře a s ní jsme schopni nalézt potřebné informace 
i ve velmi zjednodušeném pohledu, bez ambicí na reálné zobrazení. Preferuji 
relativně naivní skicu nebo spíše schéma např. před fotografií (ačkoli ani těm se 
nemohu vyhnout, především kvůli dokumentaci skutečného užití konkrétního 
případu), právě kvůli svobodné představivosti, kterou skica dokáže podnítit. 

 
3.4.3 virtuální prostor 

Virtuální prostor, jeho vytváření a užívání je v podstatě aktuálním civilizačním 
projevem, který bývá příležitostně hodnocen s negativními emocemi. Jak již bylo 
zmíněno, má ale svoje zákonitosti, nepopiratelné možnosti a kvality, které stojí za 
připomenutí. 

Základním principem virtuálního prostoru je fakt, že je vnímán na základě 
prostorové představivosti získané v reálném světě. Základním potenciálem 
virtuálního prostoru je, že se může velmi snadno oprostit od reálna prakticky ve 
všech omezeních, která ho svazují. Virtuální prostor může zcela volně pracovat 
např. s fyzikálními zákony, měřítkem, světlem, …. Zcela se oprošťuje od obvyklé 
potřeby materializace, může vytvářet prostory libovolné velikosti (od mikro po 
gigantické), ve kterých může umožnit velkou volnost pohybu a např. eliminovat 
informaci o primární orientaci vnímání směru „nahoře / dole“. Může ztvárňovat 
prostory bez limitů konstrukčních, cenových, provozních, …, bez sociálních 
a kulturních bariér, atd. Zkrátka může mít vše, co reálný prostor mít nemůže. Je 
v podstatě absolutně svobodný.  

V jeho aplikacích však často vidíme, že vychází z logiky a hodnot reálného světa, 
které více či méně někam posunuje, modifikuje. Svou svobodu využívá, řekl bych, 
velmi opatrně. Myslím, že především proto, že přílišné odtržení od reality může být 
s povděkem kvitováno u fandů herního průmyslu, ale „běžný“ uživatel ztrácí opěrné 
body a orientaci. 

Už prostá existence virtuálního prostoru přirozeně musela zpětně ovlivnit obory, 
jako jsou psychologie, či sociologie, protože chování lidí v tomto světě (které je do 
značné míry také velmi svobodné), nezůstává bez vlivu na jejich chování a smýšlení 
o světě reálném. Svoboda „umělého“ prostoru se tak částečně zpětně projevuje 
i v nárocích na prostor reálný stejně tak, jako je architektura běžně ovlivňována 
svobodnějšími formami umění (tolik nezatíženými problémy s vlastní materializací), 
a ovlivňuje zde např. estetické vnímání nebo mínění o uspořádání prostoru. Prvotně 
idealizované představy mohou být a také jsou (za pomoci postupujících možností 
technologií) částečně materializovány v reálném světě či prostoru. Takové prostory 



38 

pak mohou nést např. funkční a estetické kvality, ke kterým bychom se bez působení 
této zpětné vazby přibližovali jen velmi pomalu, nebo vůbec.  

Virtuálnímu prostoru tedy rozhodně nelze upřít schopnost zpětného ovlivnění 
konceptů reálného prostoru, pozitivní vliv na rozvoj prostorové představivosti 
a vůbec podíl na všeobecném nárůstu zájmu a schopnosti vnímat emotivně 
ztvárněný prostor. 

 
 

4  VYMEZENÍ OKRUHU PROBLÉMU 

 
4.1 ARCHITEKTONICKÝ PROSTOR 

Filozofické práce hledající nejširší možný přístup k chápání prostoru jsou 
protikladem k empirickému hledání přesných pravidel v užitých arch. konceptech. 
Způsob zdařilé práce s prostorem je pravděpodobně někde mezi. Prostor je 
nekonečně modifikovatelný, ale pokud se zaměříme na arch. podobu, máme 
omezený rozsah „nástrojů“ pro vyjádření filozofické podstaty prostoru. Nástroje 
a jejich užití lze precizně zvládnout i díky objektivním pravdám o jejich podstatě 
(kompozice, fyzikální zákony,…) a filozofická podstata prostoru nám dává 
nekonečné množství konceptů, na které můžeme nástroje aplikovat. 

 
4.2 VÝVOJ KONCEPTU A JEHO VZTAHU S ARCH. DÍLEM 

Při sledování vývoje moderní architektury je možné zaznamenat jistý posun 
ve formulaci arch. konceptu. Ten je hledán stále častěji i mimo oblast stavitelské 
a výtvarné tradice a architektura se pak snaží věrně vyjádřit i konkrétní významové 
motivy nebo naopak významy naprosto abstraktní. Ty pak prostupují architekturou 
všemi myslitelnými směry a formami. Architektonický prostor, jako prvotní smysl 
architektury a jeho vztah s hmotou stavby nadále nabývá na významu jako 
artikulační prostředek architektů.  

 
4.3 VZÁJEMNÉ OVLIVNĚNÍ KONCEPTU A GEOMETRIE 

Pro zhmotnění ideových konceptů je třeba stále rozvíjet užití tradičních nástrojů 
formování arch. prostoru (světlo, materiál, konstrukce, funkce, zvuk, čas), ale 
geometrie nemůže ztratit dominantní roli, už pro hmotnou podstatu arch. prostoru. 
Také je možno posoudit, zda geometrie prostoru zůstává jedním z nástrojů 
formování prostoru nebo je povýšena až na koncept celé práce. 
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4.5 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ 

Základní geometrické koncepce užívané současnými architekty budou 
prezentovány na referenčních příkladech a budou podrobeny analýze s rozlišením 
racionálního a organického přístupu ke stejnému geometrickému principu. Bude 
sledováno vzájemné ovlivnění geometrie a konceptu stavby, příp. úloha času ve 
tvorbě konceptu; bude kladen důraz na materializaci geometrie na její struktivnost.  

Příklady na kterých budou jednotlivé přístupy modelování prostoru 
dokladovány, jsou natolik stylově a výrazově jednoznačné, že není pochyb o jasném 
záměru tvůrců a uvědomělé práci s geometrickým konceptem. Intuice, příp. 
nahodilost zde hrají minimální roli i v úrovni formulování základního konceptu, 
natož v oblasti jeho materializace. Samozřejmě tam, kde to bude možné, odkážeme 
se k historické návaznosti, ale ve většině případů bychom jen těžko hledali 
historický protějšek současného přístupu.7 

  
 

5  GEOMETRICKÉ KONCEPCE TVORBY PROSTORU 

 
Existují různé přístupy k vazbě konceptu a geometrii architektonického 

prostoru. Můžeme najít řešení, kde je patrné, že vlastní geometrie je pouze 
nástrojem (nijak podstatným) k vyjádření původní představy architekta, ale také se 
často setkáváme s takovým ztvárněním, kdy je nepochybné, že samotná možnost 
ztvárnění natolik ovlivnila záměr, že se jakýkoliv další smysl zcela vytratil. 
Většinou je ale tato hranice velmi zastřená (což ostatně považuji za dobrou variantu) 
a čitelný záměr a jeho ztvárnění je v celkovém souladu. Není možné zpětně odlišit 
prvotní záměr a prostředky jeho ztvárnění. Ty jsou zcela rovnocenné a vzájemně se 
doplňují.  

Na příkladech řešení, ve kterých jsou užita až lapidárně jednoznačná řešení, si 
představíme jednotlivé přístupy užití formování geometrie prostoru, které prostupují 
až do úrovně vzájemného ovlivnění s konceptem. Samozřejmě tuto logiku nejde 
aplikovat všeobecně, na všechny prostory, protože je to zkrátka jenom způsob 
přístupu k architektonické tvorbě. Mě ale takový způsob tvorby prostoru připadá 
nanejvýš zajímavý. Věřím, že má svojí logiku, opodstatnění a také krásu. Mojí 
snahou je poodhalit možnosti této disciplíny a tím ji připravit, nebo zpřístupnit, 
k širšímu použití. Považuji za velmi vhodné si tento nástroj osvojit a dokázat ho 

                                           
7 Připomínám, že metodu srovnávací analýzy použil již Heinrich Wölfflin v roce 1888 (viz. 2.1), když porovnával 

renesanční a barokní architekturu a byl teprve na začátku objevování fenoménu prostoru. Přestože srovnával 
architekturu různých časových období, shledávám jeho přístup analogickým k vlastní práci.  Ta zkoumá zcela odlišné 
přístupy vznikající sice paralelně, přesto se zcela odlišným „prostorotvárným“ účinkem. 
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využít v další tvorbě, bude-li to žádoucí. Opět je pravděpodobně velmi zavádějící 
snažit se takový přístup aplikovat pokaždé, bez ohledu na širší souvislosti.  

Samozřejmě existují zásadní rozdíly v přístupu k racionálnímu 
a „organickému“ prostoru, ale je také možné rozlišit základní geometrické „prvky“, 
se kterými zmiňované přístupy různě pracují a využívají je k vytvoření specifických 
prostorů. Ukažme si několik příkladů takového jasného užití základních 
geometrických elementů v racionální a organické architektuře a budeme moci 
posoudit jejich prostorotvorný efekt a odlišné působení na pozorovatele. To nám pak 
může pomoci pracovat správnými prostředky při zhmotnění konkrétního konceptu. 

 
 

5.1 ZÁKLADNÍ PROSOTOROVÉ ELEMENTY A JEJICH VZTAHY 

Z hlediska vnímání prostorů můžeme identifikovat základní vymezující prvky, 
díky kterým můžeme prostor myšlenkově uchopit. Mezi těmito elementy fungují 
základní vztahy, které jsou schopny více či méně konkrétně prostor vymezit. 
Pokusím se je teď stručně objasnit, abych se na ně mohl odvolávat při analýze 
geometrických koncepcí.  

Základem pochopení těchto vztahů je fakt, že zde nehovoříme o objektivní 
geometrii, ale o vjemech, které pozorovateli tyto vztahy přináší. 

Z hlediska geometrie a jejich prostorové určitosti bychom tyto elementy mohli 
rozdělit na body, hrany / sloupy a plochy / povrchy. V tomto ohledu mohou být 
tělesa vnímána pouze jako skladba stěn. Například kubický prostor je pak vymezen 
šesti plochami stěn. 

 Princip je velmi lapidární. Elementy vytváří fyzické limity prostoru a odráží tak 
pomyslné prostorové pole. Pokud se elementy dostanou do kontaktu (či společně 
sledovatelné pozice), zahustí, případně úplně uzavřou prostorový tok. Takto 
můžeme vytvářet různě těsné nebo uvolněné skladby. Samozřejmě úhly a rohy jsou 
pak velmi přesné podněty pro definici prostoru. Můžeme formovat spojité plochy 
tvořící nepřetržité hranice, nebo naopak vkládat jen několik překážek, které 
vymezení prostoru pouze naznačují. Hustota těchto prvků má pak vliv na přesnost 
tohoto vymezení. Dalo by se také říci, že četnost elementů zvyšuje hustotu 
prostorového toku a určitost prostorového vymezení. Na obrázku č. Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů., z knihy Pierra von Meisse  (4), můžeme pozorovat 
působení různých vztahů na tvar prostorového pole či proudu.  
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specifické možnosti i omezení, a toto povědomí nám je pak umožní využít v souladu 
s celkovým záměrem. Pokud bychom o pohybu v prostoru hovořili (dle např. 
Morettiho terminologie) jako o sekvencích, pak můžeme tyto sekvence vytvářet 
propracovanější a rafinovanější. V rozsáhlejších prostorových celcích tak můžeme 
např. gradovat napětí až ke kýženému cíli stejně tak, jako je tomu např. ve filmu 
(abychom stále neužívali jenom obvyklého příměru k hudbě). Můžeme podpořit 
dominanci ústředního motivu, či podpořit rovnoměrné plynutí, nebo jenom 
podtrhnout jsoucnost tušeného prostorou. 

Různé formy takových konexí se projevují prakticky v každém prostoru. Na jejich 
účinnost nemá vliv jejich užití např. v hmotové, plošné nebo lineární skladbě (tak 
jak je představím v další části práce). Jsou jenom více či méně patrné, ale jejich 
význam je zachován. Samozřejmě, že např. plynoucí organické prostory jejich 
jednoznačnost úmyslně potlačují a užívají jich v jiném poměru (a v jiných situacích) 
než racionální hmotové skladby, kde je jejich užití asi nejvýraznější. Ve větší čí 
menší míře však jejich uplatnění nalezneme všude. Už proto, že mají i svůj ryze 
praktický (užitný) význam, nejsou samozřejmě ani nijakou výsadní schopností nebo 
výrazovým prostředkem geometrických konceptů, které se zde později pokusím 
kategorizovat. Jsou užívány široké architektonické tvorbě veskrze samozřejmě, ale 
jejich účinnost je občas možná poněkud nedoceněna. 

Platnost různých vazeb mezi prostory může být aplikována i na jiné esence 
formující architektonický prostor. Ten samozřejmě nemusí být nutně vymezen 
stavebními konstrukcemi a tak může být obdobně formována vazba na vnější 
„urbanistický“ prostor, nebo řekněme prostě exteriér. Stejně tak, jako lze např. se 
světlem pracovat v obdobných geometrických konvencích, o kterých se budeme dále 
zmiňovat (bod, line, plocha, těleso), lze i s pomyslným propojením světla a prostoru 
uvažovat v obdobném rámci. Přinejmenším lze světlo velmi úspěšně zapojit do této 
kompozice např. pro zvýraznění čitelnosti zmíněného spojení prostorových 
„objemů“. Obdobný smysl pak můžeme přisoudit např. materiálu. Ačkoliv je jeho 
role v realitě architektonické tvorby naprosto zásadní, až na výjimky se ji zatím 
pokusím odsunout do pozadí, abych zcela účelově nechal vyniknout geometrickou 
skladbu. Ostatně prostory formované na základě geometrické koncepce si střídmou 
jednoduchost a čistotu mnohdy udržují i v reálu.  

 
Prostorové vazby v nejjednodušších formách se tedy pro zjednodušení pokusím 

naznačit zcela konvenčními schématy, která mají díky své značné abstrakci svou 
platnost např. v půdorysu i řezu. V praxi se ale snažíme o více než právě 
dvourozměrné kompilace či sestavy, které krásu své rafinované stavby odhalí až při 
návštěvníkově pohybu. Možnosti užití takových řešení by měly být alespoň částečně 
patrné z dokumentovaných referenčních příkladů.  
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5.8 HMOTA / OBJEM – SKLÁDÁNÍ (ADICE) 

Tato geometrická koncepce je založena, jak už název jasně napovídá, na skládání 
jednotlivých prostorotvorných částí, které si zachovávají charakter samostatného 
tělesa. V rámci této koncepce můžeme rozlišit dva základní přístupy či principy 
práce se základními komponenty (samozřejmě kromě organického a racionálního 
přístupu).  

Jedním z nich je skladba těles (hmot), které vzájemnými vztahy mezi sebou 
formují plynoucí „meziprostory“, nebo expresivně řečeno: definují prostor, který 
mezi nimi proplouvá jako pomyslným řečištěm balvanů (analogicky k plošným 
koncepcím).  

Druhým přístup je charakteristický vytvářením uzavřených objemů či 
samostatných a poměrně uzavřených prostorů, mezi kterými se pak výrazně 
uplatňují výše uvedené konexe.  

Samozřejmě v praxi jsou oba přístupy zdárně užívány zároveň a vytváří tak 
složitější sestavy, ve kterých působí celá řada vzájemných vazeb a vztahů. Ty 
mohou být navíc intenzivně propisovány do vztahu s vnějším prostorem (pokud je to 
v souladu s konceptem), protože takto propracované vazby přinášejí řadu možností 
i prostředků, jak s takovým vztahem naložit. 

Mimochodem, ze dvou geometrických koncepcí pracujících s hmotou a objemem 
(adice, explanace) považuji tento přístup za takříkajíc určitější či „těsnější“, ačkoliv 
jsem si vědom toho, že je to značně relativní pojem. Prostorové vazby zde vnímám 
jako určitější a pevnější. 

Hmoty a objemy mohou být tvořeny širokou škálou těles, od těch základních 
geometrických (kvádr, válec, koule, …), přes složitější geometrie, až po zcela 
amorfní tvary. Vždy je ale nutné udržet čitelnost jejich samostatnosti a jedinečnosti, 
aby zůstal srozumitelný také celkový záměr. Zde se samozřejmě může případně 
uplatnit materiálové řešení a světelná koncepce. 

Bavíme se zde samozřejmě o prostorovém řešení, takže zmíněné skladby 
svobodně využívají všechny směry a jejich pochopení si, stejně jako u předchozích 
koncepcí, vyžaduje aktivní účast uživatele.  

Struktivnost takto formovaných prostorů není možné nijak generalizovat a je 
nutno ji posoudit v rámci jednotlivých konceptů individuálně.   
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5.9 HMOTA / OBJEM – ODEČÍTÁNÍ (EXPLANACE) 

Explanace je geometrická koncepce založená na vzájemném odečítání masivní 
hmoty a vnitřního objemu, jenž definuje vnitřní prostor. Odečítané objemy mohou 
mít opět nejrůznější tvarosloví, od lapidárních těles, po složité geometrie a 
samozřejmě mohou být spojovány do složitějších sestav. Jejich jednotlivé segmenty 
bývají intenzivně spojeny pomocí rafinovaných konexí, případně formují poměrně 
volný (plynoucí) prostor tak, aby tyto části mohly proti základní hmotě působit 
společnou silou. Pokud by tomu bylo jinak, prostorový celek by neudržel souvislost 
a rozpadl by se na opuštěné kaverny utopené ve hmotě.  

Ze samého principu této koncepce je ale také zřejmé, že odečítaný prostor 
potřebuje protiklad, vůči kterému se vymezí. Potřebuje hmotu, do které by se mohl 
„zakousnout“. Čím výrazněji se kontrast mezi těmito elementy podaří vyjádřit, tím 
působivější a zřetelnější bývá výsledek. Pokud je tento kontrast intenzivně převeden 
i do vnější formy, bývá prostorová sestava málokdy dobře čitelná z exteriéru, a do 
vnějšího prostoru se otevírá víceméně v pouhých náznacích. Velký význam zde 
získává stav očekávání, napětí, případně překvapení. Jestli tomu tak bude, si ale 
musíme obhájit v rámci základního konceptu.  

Ve srovnání s objemovou adicí, považuji tento přístup, z hlediska působení a 
vymezení prostoru, za volnější a otevřenější. Jsou zde totiž preferovány prostorové 
vazby, které prostor spíše geometricky a významově modifikují, než by ho nějak 
dramaticky vydělovaly a uzavíraly.  

Prostory formované pomocí explanace, mívají obvykle značně potlačenou 
struktívní stránku. Jak je již uvedeno výše, prostor potřebuje hmotu, vůči které by se 
mohl vymezit. Tato hmota pak bývá poměrně výrazně stylizována, aby takovou 
představu naplňovala. Právě tato stylizace potom neumožňuje výraznější propsání 
konstrukce do celkového výrazu prostoru.  

V mnohých případech není vůbec jednoduché rozlišit od sebe přístupy využívající 
adici a explanaci hmot či objemů, a také samozřejmě není nic neobvyklého na 
spojování obou přístupů v jednom konceptu. Příliš důsledné teoretické diferencování 
není ani zvláště smysluplné. Abychom si ale udělali obrázek o možném využití této 
metody, můžeme si zde představit referenční příklady, na kterých je tento přístup 
dostatečně zřetelně patrný.  
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6  ZÁVĚRY, VÝSLEDKY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS PRO PRAXI 

V disertační práci jsem specifikoval široké spektrum oborů a přístupů, které mají 
spojitost s tématem prostoru či architektonického prostoru. Představil jsem hlavní 
body jejich zájmu, které pak buď vytvářejí limity pro práci architektů, nebo jim 
poskytují hodnoty, jež je žádoucí zahrnout již do základního konceptu budoucího 
díla. Vytvoření takového informačního rámce považuji za nezbytné, abychom 
dokázali vnímat následující problematiku v kontextu celého tématu. V rámci úvodní 
části práce bylo také postupně stanoveno názvosloví, které je důsledně dodržováno 
v celé práci.  

V další části práce jsem se věnoval konkrétně elementárním geometrickým 
koncepcím architektonického prostoru, tedy koncepcím, které geometrickou stavbu 
prostoru využívají jako primární výrazový prostředek. Definoval jsem, s jakými 
základními prvky či elementy pracují a jaké mezi sebou utváří vztahy. Jednotlivé 
koncepce jsem odlišil podle typu geometrie, se kterou primárně pracují a objasnil 
hlavní zásady a specifika těchto konkrétních přístupů. Na příkladech jsem představil, 
výrazné příklady jejich užití v praxi a doložil na nich další specifické možnosti 
a vlastnosti jednotlivých geometrií.  

Myslím, že je patrné, že každá z uvedených koncepcí má své specifické výrazové 
prostředky, kterými dokáže oslovovat návštěvníka či uživatele, a že jejich důsledné 
využití umožňuje vytvářet jasně čitelné prostory okamžitě demonstrující autorův 
záměr. Samozřejmě není nutné využívat takto definované přístupy izolovaně, ale 
existuje nespočet variant jejich propojení v úžasných prostorových celcích, které 
přináší značné prostorové a estetické kvality. Je ale důležité, být si vědom 
schopností a omezení těchto technik, aby si výsledné dílo zachovalo vnitřní řád 
a logiku.  Věřím, že popsané metody nejsou popřením tradičních hodnot a přístupů 
v architektuře, ale jenom rozšiřují či upřesňují naše tvůrčí možnosti. Nejsem skalním 
příznivcem parametrického designu a věřím, že kvalitní architekturu lze dělat i bez 
počítače. Přesto jsem rád, že jsem si v průběhu práce mohl uvědomit některé 
souvislosti, zásadní přístupy i drobné nuance v práci s geometrií prostoru. 

Jsem si jist, že uvědomělá práce s odlišnými přístupy k formování geometrie 
prostoru poskytuje architektům velmi širokou škálu koncepčních řešení, variantně 
použitelných v každé situaci. Pokud se nám podaří ve stejném duchu pracovat i se 
světlem, materiálem, atd., vytvoříme harmonický a logický celek, kterému však 
právě geometrie dává řád. Smysl celému dílu ale samozřejmě poskytuje především 
kvalitní koncept, který v sobě spojuje i širokou škálu dalších hodnot zmíněných 
v této práci. Pokud si to budeme stále uvědomovat, do praxe se tím přinese často 
postrádaná schopnost výsledného díla a zvláště architektonického prostoru, 
vypovídat věrně právě o konceptu stavby a vlastní skladbě i struktuře. Tato 
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jednoznačnost pak dokáže velmi emotivně působit na emoce návštěvníka. Vše 
prostupující vztahy pak poskytují stavbě bytostnou logiku a její čitelnost napomáhá 
mnohem širšímu pochopení moderní architektury i ze strany laické veřejnosti.  
A takové pochopení je žádoucí pro vytvoření rovnocenného a symbiotického vztahu 
mezi uživateli (návštěvníky) a architekty.  
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