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Č estne  prohlas uji, ž e tuto disertač ní  pra či: Vy žnam a role skiči v souč asne m navrhova ní  a prežentači 

arčhitektury, Na pr í kladečh souč asny čh č esky čh arčhitektu , jsem vypračoval samostatne  s použ ití m 

uvedene  literatury a pramenu . 

 

Ing. Daniel Bračhtl 

Praha, leden 2019 
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Tí mto byčh čhte l pode kovat sve mu s koliteli ža neopakovatelnou pr í lež itost dožve de t se mnoho nove ho, 

ža mož nost nahle dnout do sve ta arčhitektury.  

Za roven  de kuji a va ž í m si č asu, ktery  mi ve novali arčhitekti pr i poskytova ní  rožhovoru  a ža poskytnutí  

skič, bež ktery čh by se tato pra če neobes la.  

De kuji rodine  ža ža žemí  a podporu.  

Ing. Daniel Bračhtl 

Praha, leden 2019 
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English Summary 
 

The topič of the “arčhitečtural sketčh” initially appeared to be something everyone knows well, 

something about whičh a great deal has already been written, and about whičh one doesn’t 

have to think and seek meanings and čonsequenčes. However, the development of modern 

tečhnologies has taken us ever faster into newer and newer čontexts, and thus every thing, 

even something seemingly čertain and explored, gains new meanings with new links.  

The aim of the researčh is to find an answer about the extent to whičh sketčhing is a 

dispensable or indispensable part of arčhitečtural design. The information gathered čan then 

help find a balančed solution for čontemporary arčhitečtural teačhing – whether, in what form 

and to what extent sketčhes čan be inčluded in the study program.  

I used four basič sourčes of information for the researčh. The main sourčes were: Sketčhes 

from pračtičing Čžečh arčhitečts (about 1,000 sketčhes from 107 arčhitečts), their written 

statements on what sketčhes mean (from 50 arčhitečts) and 17 interviews with selečted 

arčhitečts. Researčh into the literature dealing with arčhitečtural sketčhes and the literature 

čontemplating the influenče of the internet and elečtronič media on our behaviour was a 

matter of čourse.  

In many čases, čontemporary arčhitečture is not based on a simple formation of spače, but 

rather from the taming of numerous possibilities of designing in the virtual world of the 

čomputer, often in surprising forms, whose existenče tends to be their justifičation. The 

question is whether or how mučh sučh designing has something in čommon with our physičal 

needs and what is the role of the sketčh in sučh designing. 

Today the arčhitečtural sketčh fulfils several funčtions. Use of the sketčh depends on every 

arčhitečt’s individual approačh – from the initiation phase through the phase of working tools 

for dealing with čonstručtion details up to sketčhing after čompleting čonstručtion as an ex-

post dočumentation of the design’s development. Čomputers are of čourse a čurrent element 

of arčhitečtural design, and that partially čhanges the use of sketčhes. In partičular, čurrent 

arčhitečture students design direčtly on the čomputer and do not use sketčhes as a working 

tool, or use them minimally.  

It is important to be aware of what is being lost if sketčhes are not used. Statements from 

arčhitečts show the following – that eliminating sketčhes from the pročess of designing is 

limiting, or that čreating designs only on a čomputer does not enable: 

- the ability to think in scale 

- the ability to quickly express “what I mean” 

- the possibility for rapid alterations to the design  

- randomness in designing (čoinčidenče does not exist in a čomputer) 

- expressing and archiving the idea of the building. 
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When čomparing a large number of sketčhes and assigning them to individual realisations, one 

more thing emerged – a člear parallel exists between the sketčhes and the buildings of 

individual arčhitečts: The way someone sketčhes is how they design arčhitečture. The 

lightness of the drawing, the level of detail, the number of modifičations of the same design, 

the čolour, the playfulness, the purpose of the drawing and other parameters of the sketčh are 

direčtly reflečted in the implemented buildings of individual arčhitečts. The sketčh thus 

represents a fingerprint of the architect’s method of design. The hand plays a čručial role in 

this pročess of individualisation, due to hand-brain interačtion. 

It is diffičult to čategoričally summarise the dispensability or indispensability of the sketčh in 

the pročess of designing arčhitečture. Bečause the sketčh takes many forms, it čan be said that 

the sketčh is, in some form, always present when designing. What is čertain is that it is present 

as an arčhitečt’s working tool.  It is the interfače between an arčhitečt’s mind and their 

surroundings, the physičal world. Today and more so in the future, the pročess of designing is 

and will be a čollečtive matter involving many spečialists. The language of these spečialists is a 

quičk, matter-of-fačt sketčh, detail of a solution or an alteration to the printed plan. In this 

form, it is indispensable for designing.  

The future of the sketčh is unčlear, as is everything in today’s rapidly-čhanging world. The 

influenče of the internet has čhanged sočiety, and the expečtations and requirements for 

arčhitečtural design have also čhanged with it. Arčhitečture reflečts the sočiety in whičh it 

emerges. In the future, we čan with čertainty expečt an arčhitečture whičh, using the surfače 

features of arčhitečture, will only pretend to be arčhitečture, and it is possible that sučh an 

arčhitečture will be čreated without sketčhes. There will čertainly be an arčhitečture where the 

sketčh will play its indispensable role, an arčhitečture for people, an arčhitečture that will last 

for more than a few years.  

In the pročess of a person’s design, the sketčh represents a unity with the physičal dimension. 

A person is a unique expression of being, and to date irreplačeable by tečhnology, and for this 

reason the sketčh čannot be replačed by any tečhničal means. By abandoning sketčhing from 

the arčhitečtural design pročess, we are losing a link to the real world. The world arčhitečts 

design for.  
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Skica 2 - Ján Stempel - rodinný dům, Bratislava 
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1. U vod 

SKICA V DOBĚ TECHNOLOGICKÉ 

Te ma „arčhitektonička  skiča“ se žpoč a tku jevilo jako ne čo, čo vs ičhni dobr e žnají , ne čo, o 

č em bylo již  mnoho napsa no a o č em již  není  nutno pr emy s let a hledat vy žnamy a 

konsekvenče.  

Vy voj moderní čh tečhnologií  na s ovs em dosta va  sta le ryčhleji do novy čh souvislostí  a 

kaž da  ve č, žda nlive  žr ejma  a prožkoumana , dosta va  novy mi važbami žčela nove  vy žnamy. 

Na moderní čh tečhnologií čh se sta va me č í m dal ví če ža visly mi, jak v profesní m, tak 

soukrome m ž ivote . Moderní  tečhnologie pr ina s ejí  mnoho novy čh pr í lež itostí , ale kaž da  ve č 

ma  i svojí  odvra čenou tva r .  

Souč asna  arčhitektura v mnoha pr í padečh nevyčha ží  ž jednodučhe ho formova ní  prostoru, 

ale spí s  že žkročení  mnoha mož ností  navrhovaní  v nekoneč nem virtua lní m sve te  poč í tač e, 

č asto do pr ekvapivy čh forem, jejičhž  existenče by va  jejičh opodstatne ní m. Ota žka je žda 

takove  navrhova ní  ma  ne čo společ ne ho respektive kolik ma  společ ne ho s nas imi fyžičky mi 

potr ebami a jakou roli v takove m navrhova ní  hraje skiča. 

Odkry va ní m novy čh souvislostí  se uka žalo, ž e souč asna  skiča ma  v pra či č esky čh 

arčhitektu  mnoho vy žnamu , její  role je ru žnoroda  a v ne ktery čh ohledečh sta le 

nenahraditelna . 

Č eka  ovs em klasičke  skičova ní  postupne  vyte sne ní  použ í va ní m poč í tač u  pr i navrhova ní  

arčhitektury?  

Nebo se skičova ní  pr enese dí ky tečhniče do ne jake  žčela nove  formy, pr í me ho napojení  na 

možek arčhitekta? Anebo se ani v moderní  dobe  neobejdeme pr i tvorbe  arčhitektury bež 

haptičky čh a fyžičky čh fa ží  na vrhu, protož e nas e moderní  de jiny jsou pr í lis  kra tke  

v porovna ní  s na vyky, ktere  si neseme ž milionu  let vy voje č love ka?  
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Skica 3 - Jan Kaplický - Lord`s Media Centre, Londýn 



PŘEDMĚT VÝZKUMU A HYPOTÉZA  

Strana 4 

2. Pr edme t vy žkumu a hypote ža 

PŘEDMĚT VÝZKUMU 

Navrhova ní  arčhitektury je v souč asnosti jako vs ečhno kolem na s ovlivne no IT 

tečhnologiemi. Využ í va ní  poč í tač u  se stalo tak pr iroženou ve čí , ž e fyžičke  kreslení  pla nu , 

ktere  bylo v dobe  me ho studia naprosto pr irožene , je pro souč asne  studenty ne čo žčela 

žbyteč ne ho. Do nove  role a novy čh souvislostí  se dosta va  i skičova ní  na vrhu  rukou. Proto je 

pr edme tem vy žkumu žmapova ní  role skiči v souč asne m navrhova ní  arčhitektury. Ve 

vy žkumu jsem se žame r il na praktikují čí  č eske  arčhitekty a žjis ťuji, jaky m žpu sobem 

využ í vají  a žapojují  skiču do svojí  pra če.   

HYPOTÉZA A CÍLE 

Stanovení  hypote žy bež subjektivní ho na žoru se uka žalo jako velmi te ž ke . Z me ho pohledu 

generače odrostle  a vystudovane  bež poč í tač u  se žda  žapojení  skiči do pročesu navrhova ní  

jako žčela logičke  a nenahraditelne . Z fenomenologičke ho hlediska je ovs em problematika 

slož ite js í  a vyvsta va  žde ota žka, žda nejsme aktua lne  v jake si pr ečhodne  fa ži, ve ktere  siče 

skiča jes te  ma  svojí  roli, ale mlady mi arčhitekty není  považ ova na ža nežbytnou, protož e 

nyní  se vs e odehra va  v poč í tač i, tedy mimo fyžičky  sve t kreslení  rukou. Zda je skuteč ne  

jes te  nutne  použ í vat ruku, nebo bude vs e žač í nat a konč it v neohranič ene m prostoru 

poč í tač ove ho navrhova ní .  

Čí lem je nají t odpove ď do jake  mí ry je skičova ní  postradatelnou č i nepostradatelnou 

souč a stí  navrhova ní  arčhitektury. Sebrane  informače pak mohou pomoči nají t vyva ž ene  

r es ení  pro souč asnou vy uku arčhitektury -  žda, v jake  podobe  a v jake  mí r e žapojit skiču 

do studijní ho programu.  

 

 

 

 

  



PŘEDMĚT VÝZKUMU A HYPOTÉZA  

Strana 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skica 4 - Prokop Tomášek - dům v lomu 
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3. Metodika 

ČTYŘI ZDROJE INFORMACÍ 

Pro vy žkum jsem využ il č tyr i ža kladní  ždroje informačí . Hlavní mi ždroji byly: skiči 

praktikují čí čh č esky čh arčhitektu , jejičh pí semna  vyja dr ení  čo pro ne  skiča žnamena  a 

rožhovory s vybrany mi arčhitekty. Samožr ejmostí  byla res ers e literatury žaby vají čí  se 

arčhitektoničkou skičou i literatura žamy s lejí čí  se nad vlivem internetu a elektroničky čh 

me dií  na nas e čhova ní . 

Na žač a tku bylo oslovení  ve ts iny v Č eske  republiče praktikují čí čh arčhitektu  s pož adavkem 

na žasla ní  skič. Oslovení  probe hlo ve ve stní ku komory arčhitektu  a č a steč ne  osobne  Prof. 

Ing. Arčh. Ja nem Stempelem. Motivačí  pro žasí la ní  skič byla pla novana  publikače pr ehledu 

souč asne  č eske  arčhitektoničke  skiči. Čelkem se podar ilo nashroma ž dit žhruba 1000 skič 

od 107 arčhitektu . Ne vs ečhny žaslane  skiči vyhovovaly pu vodní mu ža me ru – vypračovat 

pr ehled skič, ktere  dokumentují  využ í va ní  ruky pr i navrhova ní  – od sponta nní čh skič na 

u trž ku papí ru po akvarelove  na č rty. Z vy be ru jsme vyr adili takove  vy kresy, ktere  neme ly 

čharakter sponta nnosti, jako napr í klad ry sovane  pla ny a perspektivy a tudí ž  neodpoví daly 

žadane mu krite riu, vyr adili jsme take  autory, jejičhž  podklady nebyly dostateč ne  

rožsahem. Vybraní  arčhitekti byli na sledne  osloveni s pož adavkem na pí semne  vyja dr ení  – 

čo pro ne  žnamena  skiča, jak a proč  jí  použ í vají .  

Zpr esne ní  vy žnamu skiči na sledne  probí halo v individua lní čh rožhovorečh se s estna čti 

vybrany mi arčhitekty. I když  jsem se snaž il o žačhova ní  stejne  struktury rožhovoru, od 

první čh rožhovoru  po poslední , s ohledem na žjis ťova ní  a ove r ova ní  teží  jsem musel 

upravovat detaily ota žek. Požde js í  rožhovory tedy reflektovaly a rožví jely informače 

ž pr edčhoží čh rožhovoru .  

Sbe r informačí  probí ha  od roku 2015.  
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4. Historie skiči  

POČÁTKY SKICOVÁNÍ 

Kresba prova ží  lidstvo od jeho žrodu. První  vy tvarne  projevy se objevují  už  pr ed 40 000 

lety. Potr eba pr eda vat informače v pročesu stavby - sde lit a žažnamenat pla n, stavební  

detail, pohled - existuje od poč a tku realižače velky čh staveb. Podle Kendry Sčhank 

Smith1egypts tí  stavitele  použ í vali pro ža žnamy papyrus a ku ž i, pro žažnamena ní  

stavební čh pla nu  použ í vali rytiny do va penčovy čh desek. V Č í ne  se pro pla ny staveb 

použ í valo hedva bí  a papí r, v pa te m až  tr etí m století  pr . n. l. se pro kresby použ í vala take  

tečhnika lepta ní  do bronžu.  

Papí r, ktery  byl v Č í ne  vynaležen už  sto let pr ed nas í m letopoč tem, se do Evropy dostal o 

ví če než  tisí č let požde ji (kolem roku 1151 do S pane lska a kolem roku 1256 do Ita lie). 

Hojne  dostupny m se papí r v Evrope  stal až  na žač a tku 14. století , jak uva dí  Smith2.  

Lže se tedy domní vat, ž e ač koliv stavitele  odjakž iva me li potr ebu nakreslit napr . stavební  

detail pro r emeslní ky, tak nedostatek použ itelne ho materia lu pro kreslení  žnamenal 

nutnost kreslit na to, čo bylo po ruče – uhlí kem na jaky koliv rovny  podklad, vyry t na žemi, 

vyry t na stavební  ka men.   

Skica 5 -  Villard de Honnecourt – skica ke katedrále v Kolíně nad Rýnem 

                                                           
1 Architects`Drawings, Kendra Schank Smith, Elsevier Ltd. 2005, s. 7, ISBN 0 7506 57197 
2 Architects`Drawings, Kendra Schank Smith, Elsevier Ltd. 2005, s. 7, ISBN 0 7506 57197 
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Za nejstars í  evropske  skiči ty kají čí  se arčhitektury lže považ ovat kresby Villarda de 

Honnečourta. De Honnečourt siče nebyl stavitel-arčhitekt, ale stavitele doprova žel a 

por ižoval skiči. V období  str edove ku si čečhy nečha valy por ižovat kresby jako ža žnamy 

stavební čh postupu , ktere  na sledne  str ež ily a pr eda valy jako čenne  žnalosti nabyte  praxí . 

Ve skiča ku Villarda de Honnečourta „Pro katedra lu v Kolí ne  nad Ry nem ž období  

kolem roku 1230 najdeme na č rtky lomene ho oblouku a dvou do sebe žapr eny čh 

bojovní ku . Pouč ka ž oblasti fyžiky o rovnova že sil je žde uplatne na v ž ebrove  klenbe , 

nove m stavební m prvku, ktery  kr í ž ení m dvou oblouku  umož n uje le pe rožlož it tí hu, 

odlehč it ste na m a stave t vy s .“3 V te to podobe  ma  tedy kresba poprve  povahu skiči, 

postr ehu žačhyčene ho v pročesu mys lení . Je tr eba ovs em dodat, ž e ž kreseb nelže odvodit, 

žda byly por í ženy pr ed stavbou nebo po stavbe  jako ža žnam skuteč nosti. Skičova ní  jako 

menta lní  pročes navrhova ní  lže bežpeč ne  datovat až  v období  renesanče.  

V renesanči se toho stalo mnoho, čo žme nilo vy žnam a žpu sob kreslení . V prve  r ade  s lo o 

expanži svobody mys lení , rožkve t potr eby požna ní . Už  nebylo ž a doučí  kopí rovat žabe hle  

žpu soby, ale objevovat nove  česty. Ve str edove ku neme la skiča čoby ža žnam mys lenkove ho 

pročesu navrhova ní  staveb opodstatne ní . Z a doučí  bylo kopí rovat osve dč ene  stavební  

postupy a pokud se kresby použ í valy, tak použe jako stavební  pla ny u slož ite js í čh staveb. 

Renesanč ní  uvolne ní  mysli dalo prostor pro hleda ní  novy čh čí lu . Dostupnost papí ru a 

                                                           
3 Česká televize, ČT art, Architektura 6/13, Richard Copans, Stan Neumann, Gotická katedrála v 
Kolíně nad Rýnem, 24. 2. 2015, 9′52″ 

Obr. 6 – Rukopisy Leonarda da Vinci / Louis Kahn – skica k Sher-e-Bangla Nagar  

„Louis Kahn byl pravděpodobně inspirován skicou kruhového kostela Leonrda da Vinci, ale bylo by hloupé 
předpokládat jeden jediný zdroj nebo význam vzhledem k obecné povaze Kahnovo forem.“ Louis Kahn, The 
power of architecture, vydavatelství Vitra Design Museum and Authors, 2013, s. 239, ISBN 978-3-931936-92-1    
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vyna lež perspektivní ho žobražova ní  napomohl rožvinout tuto novou pr iroženost. Pro 

arčhitekty se najednou stalo samožr ejme  ove r ovat a rožví jet mys lenky ve dvourožme rne  

podobe  na papí ru. „Ovla dnutí  kresby, ne stave ní , uvolnilo status arčhitekta - ustavení m 

prinčipu, ž e arčhitektura nevžnika  ž nashroma ž de ny čh žnalostí  ty mu anonymní čh 

r emeslní ku  pračují čí čh na stavenis ti, ale ume lečky m tvor ení m individuality - arčhitekta, 

ktery  ovla da  kresbu a stavbu navrhuje ve studiu.“4  

 

Od renesanče se ry sova ní  - kreslení  rukou použ í valo jako standardní  pračovní  na stroj. 

S ry sova ní m pla nu  se soube ž ne  skičova ní  použ í valo jako komunikač ní  na stroj. Ryčhle  

ža žnamy mys lenek, arčhitektoničke  skiči, tak jak je žna me nyní  se objevují   v období  

moderní  arčhitektury. To ž e se objevují  až  v období  modernismu vs ak pr ikla da m spí s e 

tomu, ž e dr í ve podobne  skiči nikdo nepovaž oval ža du lež ite  k učhova ní , pr estož e je žr ejme , 

ž e arčhitekti si podobne  skiči de lali pro sebe už  mnohem dr í ve.  

V souč asnosti slouž í  skiča arčhitektu m v mnoha podoba čh. Ver ejne  je č asto žneuž ita jako 

marketingovy  na stroj žjednodus ene  popularižače navrhova ní  arčhitektury č i glorifikače 

ne ktery čh arčhitektu . Pr í kladem mu ž e pr í be h, ktery  se va ž e k nejvys s í  stavbe  ža padní  

                                                           
4 Design Research in Architecture: An Overview, Murray Fraser and the contributors 2013, 
Ashgate Publishing Limited, s. 15, ISBN: 9781409462170 

Skica 7 – Renzo Piano – The Shard  
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Evropy – The Shard v Londy ne . „Když  se developer Irvine Sellar poprve  setkal s Renžo 

Pianem a diskutovali navrž ení  ne č eho, čo ma  by t spí s e vertika lní  me stska  č a st než  jen 

budova, Piano nakreslil r adu maly čh skič, ktere  jevily požoruhodnou podobnost s 

realižovanou budovou.“5 The Guardian dokonče uva dí : „Podle vs eho nakreslil Piano svou 

ideu na ubrousek ž restaurače“.6 Takovy to žjednodus eny  pohled mu ž e by t odbornou 

ver ejností  čha pa n naopak v neprospe čh skičova ní , protož e du lež itost skiči nevžru sta  tí m, 

ž e je nakreslena na ubrousku.  

 

 

 

 

                                                           
5 The Shard, The Official Guidebook, Thames & Hudson Ltd, 2013, s. 20, ISBN 978-0-500-34284-
8 
6 The Guardian/Art &Design/Architecture, Tom Lamont - Renzo Piano: my inspiration for the 
Shard, Sunday 30 December 2012, < 
http://www.theguardian.com/artanddesign/2012/dec/30/shard-renzo-piano-inspiration >. 
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5. Faktory souč asnosti a skiča  

CO JE SKICA 

V dnes ní  dobe  kategorižače informačí  si pod pojmem arčhitektonička  skiča ve ts ina 

ver ejnosti laičke  i odborne  pr edstaví  kresbu domu provedenou ryčhly mi lehky mi tahy. Do 

te to polohy se skiča dostala patrne  jako souč a st glorifikače povola ní  arčhitekta jako 

ume lče. De mona v č erne m, ktere mu stač í  uka žat mí sto nove ho domu a on pohotove  

vymyslí  a nač rtne, jak bude du m vypadat. V publikačí čh tomu napoma ha  prežentova ní  jen 

te čhto ryčhly čh skič, č asto použ ity čh jako vy tvarne  ilustrače. Pračovní  skiči, skiči detailu  

stavby jsou č asto nesrožumitelne  pro jinou osobu než  je sa m autor a proto se v publikačí čh 

neobjevují  a ani sami autor i nemají  du vod si je sčhova vat a žver ejn ovat. Pr esto existují  a 

jsou to skiči. Nakreslit si na vrh rukou je pr irožena  ve č. Nejpr irožene js í  žpu sob vižualižače 

mys lenek.  

Skičou mu ž e by t take  model, objekt, ale take  text. Skičou mu ž e by t čokoliv, čo vyjadr uje 

podstatu, ideu stavby nebo č a sti stavby. Skičova ní  dvourožme rne  se č asto kombinuje se 

skičova ní m trojrožme rny m. Skičova ní  psane  se nejč aste ji využ í va  jako textovy  ža žnam 

mys lenky pro autora samotne ho. 

Tak jako mnoho jine ho i skiča je v souč asnosti pod tlakem komerče a to ž ní  č asto de la  ne čo 

jine ho než  ve skuteč nosti je. Mu ž e to by t tí m, ž e je souč a stí  pračovní ho pročesu a č asto 

by va  skryta. Naopak protipo lem je glorifikače vy žnamny čh skič vy žnamny čh arčhitektu , 

ktera  odva dí  požornost od skuteč ne ho vy žnamu skiči v pročesu navrhova ní .     

 

Skica 8 -  Roman Brychta – Národní technická knihovna 
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SKICA V PUBLIKACÍCH 

Dalo by se oč eka vat, ž e bude existovat mnoho materia lu  popisují čí  minulost, souč asnost i 

budoučnost skičova ní . Relativne  hodne  publikačí  se da  nají t v žahranič ní  literatur e - 

publikače popisují čí  jak historii skičova ní , tak skičova ní  souč asny čh žahranič ní čh 

arčhitektu . Obsah žahranič ní čh publikačí  je ví čeme ne  podobny  – pr ehled skič od 

jednotlivy čh arčhitektu  - ovs em te ž ko pr enositelny  do č eske ho prostr edí .  

Pr ekvapive  je, ž e v Č eske  republiče neexistuje ž a dna  publikače, ktera  by učelene  mapovala 

č eskou arčhitektoničkou sče nu ve vžtahu ke skičova ní  (vyjma na mi vydane  knihy 

Skiči/Sketčhes). Jediny mi publikačemi žaby vají čí mi se skičami jsou knihy: Sketčhes se 

skičami Jana Kapličke ho vydana  v roče 2005 a Martin Rajnis  Skiči – Sketčhes vydana  v roče 

2016. 

Skičova ní  je samožr ejme  žmin ova no v odborne  literatur e žaby vají čí  se arčhitekturou. Č aste  

je využ í va ní  skič arčhitektu  jako estetičke ho prvku, jako doprovodne ho grafičke ho 

ožvla s tne ní , na mí sto argumentu, o ktery  by se opí ralo vysve tlova ní  vžniku na vrhu dane  

stavby.   

DIGITÁLNÍ SVĚT, ARCHITEKTURA A SKICA 

Vše je v počítači. Na s  ž ivot je ža visly  na tečhnologií čh. Tečhnologií čh, ktere  ž ivot 

usnadn ují , žpr í jemn ují , ale take  de lají  me ne  svobodny m. Evidenče na s jako osob, nas ičh 

majetku , vy plat, u spor i dluhu  existuje jako nehmotne  č í slo. Električka  energie, bež ktere  

by se souč asna  společ nost propadla do str edove ku be hem pa r ty dnu  je take  r í žena 

elektroničky. Ve vs ečh ohledečh jsme ža vislí  na č ipečh, na poč í tač í čh. Na strojí čh, jejičhž  

masovy  rožvoj ždaleka není  tak dlouhy  jak by se mohlo žda t. Pokud porovna me dobu 

vy voje napr . automobilu  (130 let) a poč í tač u  (37 let pokud uvaž uji historii osobní čh 

poč í tač u  nikoliv sa lovy čh), je jasne , ž e ryčhlost s jakou jsme pr ijali poč í tač e jako 

nepostradatelne  je až  žara ž ejí čí . Vs e je tedy v souč asnosti ža visle  na poč í tač í čh, čely  na s  

ž ivot. 

Vše je rychlé a dočasné. Rožvoj tečhnologií  umož nil žryčhlení  vy roby vs eho, čo na s 

obklopuje. Zryčhlena  vy roba vs ak žnamena  ví če mož ností , ví če tvaru , barev, žvuku , sve tel, 

ví če komunikače, čož  vs ak ža roven  vyž aduje ví če nas í  požornosti. Množ ství  mož ností , 

ktere  se na m nabí žejí  už  nelže vní mat se stejnou peč livostí  jako pr ed 30 lety, v dobe  bež 

aplikačí  a poč í tač u . Proto se vní ma ní  žplos tilo na žkratovite  monitorova ní  reality, bež ve ts í  

hloubky požna ní . Vy raž surfova ní  (sjí ž de ní  po povrčhu) na internetu se tak po letečh 

už í va ní  sta va  pr ekvapive  pra voplatny m na žvem toho čo se pr i žjis ťova ní  informačí  na 

internetu de je.  

Informače mnohem ryčhleji vní ma me vižua lne , proto hraje velkou roli vižualita a tomu 

odpoví da  rožvoj vižualižače komunikače. „Nadvla da vižuality je v dnes ní  dobe  posí lena 

spoustou tečhnologičky čh vyleps ení  a nekoneč nou multiplikačí  a produkčí  obražu  – 
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„nekoneč nou ža plavou obražu “, jak to nažy va  Italo Čalvino“7 Protož e smyslem, ktery  je 

sčhopny  vní mat vs e kolem na s tak ryčhle je žrak. S ryčhlostí  vní ma ní  vs ak take  pr ičha ží  

žjednodus ení  vní ma ní , jakoby na ostatní  smysly nežby val č as. Č as v podstate  nežby va  na 

nič. Vs e se žplos ťuje, žjednodus uje, Generače Z vní ma  informače ve žryčhlene  žkratče. Už  

není  tr eba č í st čele  knihy, stač í  si vyhledat žkra čeny  obsah na internetu. Už  není  tr eba uč it 

se fotografovat, stač í  si sta hnout nenove js í  aplikači s nejve ts í m poč tem pr ednastaveny čh 

filtru . Už  není  tr eba psa t dopisy, žpra vy te m, ktery m čhčeme ne čo sde lit, stač í  použ í t 

emotikony. Ope t lže ža vs í m nale žt poč í tač .  

Čo vs ečhno se da  nyní  ryčhleji vytva r et na poč í tač i? Uč it se, malovat obražy, nata č et filmy, 

skla dat hudbu, vyvola vat fotky, ale samožr ejme  take  vide t dr í ve neviditelne  (napr í klad ve 

virtua lní  nebo rožs í r ene  realite  aplikovane  v le kar ství  nebo pra ve  v arčhitektur e).  

Dobry m pomoční kem, ale s patny m pa nem je internet „(…) na internetu se oproti rea lne mu 

sve tu ví če lž e a podva dí , a v du sledku toho se tak č asto čhova me sami. Kdo si kliknutí m 

mys í  žpr í stupní  virtua lní  sve t, doka ž e o ne m vy ražne  hu r e (protož e vy ražne  pomaleji) 

uvaž ovat než  ten, kdo čha pe rea lny  sve t.“8 Internet na s take  nauč il vní mat informače bež 

ve ts í čh souvislostí . Omežujeme se na č tení  titulku , na ryčhle  sčanova ní  webovy čh stra nek. 

„To, čo de la me pr i r es ení  ví če u kolu  najednou, je, „ž e se uč í me by t povrčhne  žruč ní “. 

R í msky  filosof Seneča to pr ed dve ma tisí či lety vyja dr il nejle pe: „Ten, kdo je vs ude, není  

nikde.“9 „Močne  na stroje pro objevova ní , filtrova ní  a rožesí la ní  dat vyvinute  společ nostmi, 

jako je Google, žajis ťují , ž e už  navž dy budeme žaplaveni informačemi, ktere  na s okamž ite  

žaujmou – a to ve velke m množ ství  a ža hraničemi nas í  možkove  kapačity.“10 

Zryčhlene  a povrčhní  vní ma ní  informačí  tak považ uji ža nejví če negativní  projev použ í va ní  

elektroniky, ktera  na s doprova ží  ž ivotem.  

Vše musí být překvapivé. Protož e jsme žahlčení  nestravitelny m množ ství m informačí , 

snaž í  se autor i informačí  žaujmout pr ekvapivostí , s okovat. I to žapada  do povrčhní ho 

žpu sobu poda va ní  i konžumače informačí . A tak i nas e ž ivoty musí  ne č í m pr ekvapovat sve  

okolí . Už  nestač í  obyč ejne  ža ž itky, obyč ejne  vjemy, obyč ejne  vžpomí nky. Když  vy stup na 

sopku tak jedine  č innou, když  vy let, tak na roč ny , dlouhy , vyč erpa vají čí . Ani čhle b nemu ž e 

by t jen obyč ejny  čhle b, musí  by t ž hipsteske  peka rny, aby čhutnal le pe. Kysele  želí  se pod 

nadvla dou moderní  komunikače me ní  na fermentovane  želí  a sta va  se tak mnohem leps í m.  

                                                           
7 Juhani Pallasmaa, The eyes of the skin, Arčhitečture and the Senses Wiley-Academy, vydání 
z roku 2008, str. 21, ISBN 978-0-470-01579-7 
8 Manfred Spitžer, Digita lní  demenče, Host – vydavatelství , s.r.o., s. 70, ISBN 978-80-7294-
872-7 
9 Manfred Spitžer, Digita lní  demenče, Host – vydavatelství , s.r.o., s. 196, ISBN 978-80-7294-
872-7 
10 Manfred Spitžer, Digita lní  demenče, Host – vydavatelství , s.r.o., s. 236, ISBN 978-80-
7294-872-7 
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Podobna  „vyleps ení “ a pr ekvapení  oč eka va  a vyž aduje laička  ver ejnost i po arčhitektur e a 

nepr í mo tak motivuje arčhitekty vymy s let stavby, kde efekt vla dne nad už iteč ností . 

Pr í kladem mohou by t mužea v Bilbao a Los Angeles od Franka Gehry. Pr ila kat požornost 

neobvyklostí  se sta va  du vodem pro stavbu samotnou. Bilbao efekt je toho praktičky m 

pr í kladem. Mladí  arčhitekti jsou tak ve vs ečh aspektečh sve ho bytí  nučeni k vymy s lení  

pr ekvapive  arčhitektury. Rožporuplnost jejičh čha pa ní  navrhova ní  arčhitektury dokla da  i 

vyja dr ení  de kana FA Ladislava La buse, když  komentuje pra če studentu : „Ale oni jsou 

posedlí  tí m, ž e musí  vymyslet ne čo nove ho a žvla s tní ho, a když  se netrefí , tak proste  obč as 

doka ž ou vymyslet i u plnou, na první  pohled evidentní  blbost, kterou je ovs em v dnes ní m 

pluralitní m sve te  ne kdy opravdu te ž ko rožežnat od žvla s tní ho a nove ho.“.11  

Čhčeme by t baveni v kaž de m okamž iku. A tak už  nestač í  pla n a pohledy pro sčhva lení  

stavby. Prežentuje a sčhvaluje se vižualižače - ž a nrovy  obra žek budoučí  stavby emotivne  

podbarveny  žapadají čí m slunčem, doplne ny  s ťastne  se pročha žejí čí mi lidmi a skotač í čí mi 

de tmi. Arčhitektura je ždrojem ža ž itku, kulisou v ža bavní m parku ž ivota.  

Noviny, televiže, reklama, občhody – to vs ečhno na s žavaluje vižua lní mi podne ty. „[Vs e je] 

me r eno sčhopností  uka žat nebo by t uka ža n a pr eme n uje komunikači na vižua lní  čestu. 

Zhoubne  s í r ení  povrčhní čh arčhitektoničky čh obražu , postra dají čí čh tektoničkou logiku, 

smysl pro hmotnost a včí te ní  je pr irožene  souč a stí  tohoto pročesu.“12 A v tomto sve te  je 

prama lo prostoru pro skiču. Skiča není  pr ekvapiva . Proto není  v popr edí  ža jmu me dií , tedy 

laičke  ver ejnosti, tedy adeptu  arčhitektury, pro ne ž  je vy žvou použe navrž ení  ne č eho, čo 

jes te  nikdo nepostavil, resp. nebylo prežentova no v me dií čh. 

Necháváme počítače přemýšlet za nás. Se žvy s ení m ryčhlosti vní ma ní , je na na s take  

kladen tlak na žvy s ení  ryčhlosti nas eho kona ní . Oč eka va  se, ž e i my budeme čhrlit spousty 

informačí  o na s, o nas em okolí . „Kakofonie internetovy čh podne tu  žkratuje ve dome  i 

neve dome  mys lenky a bra ní  na m pr emy s let hloube ji nebo kreativne ji. Na s  možek se me ní  

na jednodučhe  jednotky žpračova vají čí  signa ly a ryčhle vha ní  informače do nas eho ve domí  

a žase žpe t.“13 A v tu čhví li pr ičha žejí  vstr í č poč í tač e na žryčhlují  nas e kona ní . Pr esta va me 

použ í vat možek a „pra či“ pr enečha va me poč í tač u m. Bež navigače v telefonu nebo aute  už  

si nikdo nedovede pr edstavit orientači v nežna me  oblasti. Mí sto ždlouhave ho retus ova ní  

fotografií  se na m nabí ží  s iroka  paleta pr eddefinovany čh filtru . Nečha va me si bež 

povs imnutí  vnutit vžory r es ení . Poč í tač e na m doporuč ují , na čo se ma me dí vat na Youtube, 

sestr iha vají  ža na s doma čí  videa a vybí rají  a r adí  fotografie nas ičh vžpomí nek. Ma me 

žkra tka pr í lis  mnoho mož ností , pr í lis  mnoho oč eka va ní  a abyčhom vs e stihli, potr ebujeme 

                                                           
11 Petr Kratočhví l, Rožhovory s arčhitekty 01, s. 17, vydavatelství  Prostor – arčhitektura, 
interie r, design, o.p.s., 2005, ISBN 80-903257-6-9 
12 Juhani Pallasmaa, The eyes of the skin, Arčhitečture and the Senses Wiley-Academy, 
vydání z roku 2008, str. 21, ISBN 978-0-470-01579-7 
13 Manfred Spitžer, Digita lní  demenče, Host – vydavatelství , s.r.o., s. 166s, ISBN 978-80-
7294-872-7 
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pomoč poč í tač u , tedy žjednodus ení , žplos te ní  a mnohdy nečhte ne  vynečha ní  podstaty a 

ponečha ní  povrčhnosti.  

Problematika je ovs em s irs í . Lidsky  možek je sčhopen uč ení  použe pokud si pr edme ty 

uč ení  osvojuje pračí . „(…) informače se v možku žpračova vají  tak, ž e jsou čoby električke  

signa ly vedeny pr es synapse ž jednoho neuronu do druhe ho. Tí mto žpu sobem se me ní  sí la 

synapsí  a její  ru st vede k tomu, čo obečne  nažy va me uč ení m. Tí m ale jes te  vs ečhno 

v možku nekonč í ; krome  toho existují  čentra pro žrak, slučh, hmat, r eč , pla nova ní  a mnoha  

dals í . Kaž da  ž te čhto funkčí  pr esne  vžato ža visí  na souhr e ne kdy me ne , ne kdy ví če desí tek 

takovy čh čenter. Pr i vide ní  je napr í klad aktivní čh ne kolik desí tek možkovy čh čenter, nejen 

„čentrum žraku“. Dve  čentra žodpoví dají  ža vní ma ní  barev, jedno ža vní ma ní  pohybu, jine  

ža rožpožna va ní  oblič eju  a jes te  jine  ža č tení  pí smen.“14 

Jsme tedy sami sobe  pr í mo žodpove dní  ža to, čo umí me. A skuteč ne  umí me jen to, čo 

tre nujeme. Vy žkumy v oblasti neurove dy ukažují , ž e pra če s poč í tač em ovs em sniž uje mí ru 

nas í  žainteresovanosti, mí ru „žame stna va ní “ možku, mí ru sčhopnosti vry t si žkus enost do 

pame ti.  

 

 

Virtua lní  prostr edí  poč í tač e totiž  nepr edstavuje skuteč ne  žačha žení  s ve čmi, ktere  je tak 

du lež ite  pro du kladne  osvojení  č ehokoliv. Jde vlastne  o posilova ní  neuronovy čh spojení  

(jak je uvedeno vy s e), silne js í  neuronova  spojení  pr edstavují  leps í  sčhopnosti v dane  

                                                           
14 Manfred Spitžer, Digita lní  demenče, Host – vydavatelství , s.r.o., s. 62, ISBN 978-80-7294-
872-7 

Obr. 9 - Při vyplňování plochy tužkou na papíře a v počítači musí mozek řešit zcela odlišné operace. Zatímco tužkou 
na papíře je vyplňování intuitivní, v počítači nedochází k postupnému vyplňování plochy a úkol musí být počítači 
zadán najednou a zcela racionálně. 
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„disčiplí ne “. S tí m souvisí  take  dals í  žají mavy  jev. „(…) vžoreč odpove dí  [vy žkumu] 

nažnač uje, ž e lide  si pamatují , kde je informače ulož ena, tr ebaž e její  obsah si vybavit 

nedoka ž ou. To poskytuje první  du kaž toho, ž e lide  si s ve ts í  pravde podobností  vžpomenou, 

kde lže ne čo nají t, než  na detaily ve či same , pokud pr edpokla dají , ž e mají  informače sta le 

k dispožiči, jak jsme žvyklí  s pr í stupem k internetu.“15 Zda  se tedy, ž e pokud ma  možek 

mož nost odpoč í vat, bež vy jimky toho využ í va .  

Vy voj možku probí ha  po čelou dobu ž ivota a možek je dokonče sčhopny  me nit se v rekči na 

nas e čhova ní , senžoričke  vjemy, asočiače a žpe tne  važby. „V roče 2009 vys el v č asopise 

Sčienče č la nek užna vane  vy vojove  psyčholož ky Patričie Greenfieldove  vyuč ují čí  na UČLA, 

ve ktere m shrnula ví če než  padesa t studií  u č inku  ru žny čh typu  me dií  na lidskou inteligenči 

a sčhopnost se uč it. Dos la k ža ve ru, ž e „kaž de  me dium rožví jí  urč ite  kognitivní  dovednosti 

na u kor jiny čh“.“16  

Počítače formují navrhování architektury. Pro generači souč asny čh studentu  pr ipada  

naprosto pr irožene  r es it navrhova ní  arčhitektury od žač a tku po fina lní  dí lenske  detaily 

v poč í tač i, kde se da  vs ečhno nají t a že vs ečh stran pohle dnout. Jak žmin uje Prokop 

Toma s ek: „Ale ti mlads í , protož e jsou užavr ení  v monitoru, v ne jake m virtua lní m sve te, tak 

oni proste  nedoka ž ou vytisknout vy kres, aby byl srožumitelny . My jdeme na jedna ní  a 

nema me r ež, protož e oni ho nepotr ebují , oni ho mají  ulož eny  v poč í tač i ne kde v tom 3D a 

když  je potr eba, tak si ho vygenerují .“  

Ude lat si nejdr í ve požna mky rukou se nehodí  do digita lní ho sve ta. Už  jsme si žvykli, ž e 

nema me papí rove  kalenda r e a papí rove  požna mkove  bloky, s anony s požna mkami. Vs e 

ma me na harddisčí čh ať už  virtua lní čh nebo v nas ičh poč í tač í čh a telefonečh.   

Ivan Vosečky , vedoučí  u stavu vy tvarne  tvorby na Č VUT FA de lal pru žkum meži arčhitekty, 

uč iteli a studenty a na ota žku: „čo sčha ží  studentu m arčhitektury nejví če, byla jednožnač na  

odpove ď: sčhopnost ryčhle  skiči, sčhopnost formulovat kresebne  ža kladní  ideu, formulovat 

jednodus e prostor ale i pu dorys, detaily, atd.“ Pr esto jsem se pr esve dč il, ž e interakče meži 

poč í tač ovy m navrhova ní m a korekturami rukou existuje. Napr í klad ve studiu 

ČHYBIK+KRISTOF pračují  syste mem ruč ní čh korekčí  do vytis te ny čh na vrhu  ž poč í tač e a 

takto opakují  čyklus ne kolikra t dokola. Korekče tedy nede lají  rovnou do poč í tač e, ale do 

vytis te ny čh pla nu . Roždí l oproti stars í  generači arčhitektu  je, ž e pla ny netisknou v čhte ne m 

me r í tku, ale na hodne  tak aby kresba idea lne  vypln ovala forma t papí ru. To na sledne  pr ina s í  

obtí ž ne  hleda ní  pome rove  spra vnosti, kterou si musí  ove r ovat v modelečh. 

 Jiny  žpu sob kombinače skiči a navrhova ní  v poč í tač i využ í va  napr í klad Jakub Čigler. On 

skičuje a navažují čí  navrhova ní  žpračova vají  arčhitekti/projektanti v ty mu na poč í tač í čh. 

                                                           
15 Manfred Spitžer, Digita lní  demenče, Host – vydavatelství , s.r.o., s. 97, ISBN 978-80-7294-
872-7 
16 Manfred Spitžer, Digita lní  demenče, Host – vydavatelství , s.r.o., s. 196, ISBN 978-80-
7294-872-7 
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Skiču využ í va  jako ideovy  ža klad, jak r í ka : „použ í va m tento syste m, ž e to kreslí  ne kdo jiny  s 

tí m, ž e ja  si udrž uji odstup a kontroluji, jestli je to v linii toho na vrhu. Pak je tam spousta 

ve čí , ktere  me  nevadí , když  ne kdo umí stí  jinak, ale ža kladní  element, to DNA se ž toho 

nesmí  vytratit.“  

Zpu sob využ ití  skičova ní  v pročesu navrhova ní  je individua lní  a je popsa n na na sledují čí čh 

stra nka čh. 

ROLE RUKY V DIGITÁLNÍ DOBĚ 

Je žr ejme , ž e ruka je du lež ity  prostr edek pro pr enos mys lenek ž nehmotne ho sve ta do 

fyžičke  podoby. Jak uva dí  Radek Lampa: „Ruka je dals í  myslí čí  na stroj.“ Možek ovlivn uje 

ruku, vy sledek č innosti ruky ovlivn uje žpe tne  možek, ktery  ve žlomčí čh vter iny koriguje 

ruku. Je žr ejme , ž e pr i skičova ní  rukou se da  ží skat mnohem ryčhleji fyžička  podoba 

mys lenky, než  pr i obdobne m pročesu navrhova ní  na poč í tač i.  Eva Jir ič na  r í ka : „Mys lenka 

se žrodí  v onom u ž asne m megapoč í tač i žvane m lidsky  možek, a proto je lidska  ruka tou 

nejryčhlejs í  čestou, jak ji žažnamenat na papí r. Ruka ne kdy rožumí  ihned, ne kdy žava ha  a 

ne kdy si kreslí  po sve m. Opakovany mi tahy, č ma ra ní m se mys lenka pr enese na papí r, 

ubrus, žapra s ene  okno nebo do pí sku na pla ž i. Potom ji žačhytí  oč i, žaregistrují  a učhovají  – 

to je žač a tek její  existenče.“ Ruka je nepostradatelny m na strojem pro počhopení  

arčhitektoničke  mys lenky. Prostr edničtví m ruky r í dí me žpe tne  svoje ve domí . „Už  vy raž 

chápání poukažuje na vy žnam ruky pr i uč ení .“17 Alena S ra mkova  uva dí : „Ma m ra da 

kreslení  rukou. Ma m totiž  počit pr í me ho spojení  meži papí rem, č love kem a jeho 

pr edstavou. To spojení  je jaksi te lesne  a mož na  i srdeč ne js í . A taky to de le trva  a be hem 

kreslení  se to da  me nit, upravovat i pr es krtnout.“  

  

                                                           
17 Manfred Spitžer, Digita lní  demenče, Host – vydavatelství , s.r.o., s. 167, ISBN 978-80-
7294-872-7 
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Skica 10 - Mirko Baum - lávka přes Labe 
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6. Role skiči u souč asny čh arčhitektu   

SOUČASNÉ FUNKCE SKICI 

Skiča ža čelou svojí  historii nepros la fyžičky ž a dnou ža sadní  žme nou. Již  ne kolik století  

stač í  ke skičova ní  papí r, uhel, rudka, tus , tuž ka a ruka. Vy žnamove  pros la žme nou v dobe , 

kdy se žač ala využ í vat take  pr i prežentači arčhitektoničke ho na vrhu. Sponta nní  skiča se 

mohla sta t souč a stí  prežentače arčhitektoničke ho na vrhu až  v dobe  po odežne ní  

akademismu, do te  doby byla jiste  považ ovana  ža ne čo nehotove ho a žr ejme  ani nebyla 

čha pa na jako sve bytny  objekt. Naopak v modernismu mohla sehra t roli nove ho 

vyjadr ovačí ho prostr edku v dučhu demonstrače menta lní ho pokroku. V kaž de  dobe  vs ak 

plnila funkči pohotove ho prostr edku pro r es ení  konstrukč ní čh detailu  pr i samotne  stavbe . 

V souč asne  dobe  žu sta va  vedle pra če na poč í tač i pračovní m na strojem s mnoha ru žny mi 

funkčemi. Souč asní  č es tí  arčhitekti využ í vají  skiču v ne kolika vy žnamečh: 

- Vižualižače dispožiče, objemu , 

- R es ení  konstrukč ní čh detailu , 

- Vižualižače ideje symbolem, žjednodus ení m, 

- Komunikač ní  na stroj s kolegy / s klientem, 

- Evidenče na padu  /idejí , 

- Prežentač ní  na stroj.  

SKICA A POČÍTAČ 

Vžhledem k souč asne mu rožvoji digita lní čh tečhnologií  je u mlady čh arčhitektu  skiča 

vytlač ova na na okraj vy č tu pračovní čh prostr edku  a teprve č as uka ž e, kam vy voj povede. Je 

ota žka žda se žme ní  „kreslí čí “ prostr edky, žda bude papí r a tuž ka nahražena ne jaky m 

digita lní m perem a neohranič eny m prostorem v poč í tač i. Už  nyní  je mož ne  dí ky virtua lní  

tečhnologii skičovat v prostoru. To ovs em podle me ho na žoru me ní  pu vodní  vy žnam skiči. 

Poč í tač e na m umož n ují  vytva r et tr í dimenžiona lní  na vrhy, ktere  dr í ve mož ne  nebyly. Skiča 

ovs em neslouž í  a neslouž ila použe k ove r ova ní  prostorovy čh ota žek.  

Poč í tač e jsou hlavní m vyjadr ovačí m prostr edkem mlade  generače, tedy i souč asny čh 

studentu  arčhitektury. Ti skiču ve ve ts ine  nepovaž ují  ža prostr edek navrhova ní . Na vrhy 

žpračova vají  rovnou v poč í tač i a tí m „pr eskakují “ fa ži ruč ní čh požna mek nebo hleda ní  

s pomočí  tuž ky a papí ru a praktičky už  rovnou navrhují  hotove  souč a sti stavby. Protož e je 

pro ne  poč í tač  pr iroženy m na strojem, nejsou sčhopní  objektivne  vide t nevy hodu poč í tač u  

pro první  fa ži navrhova ní , kterou je pr esnost. V poč í tač i nelže navrhovat „jen tak“. Č a ra 

buď existuje nebo neexistuje a buď je definovana  jako pr í mka, nebo jako kr ivka. Zatí mčo 

č a ry rukou a tuž kou nevedou nas i požornost na detail jestli je č a ra absolutne  rovna  nebo 

mí rne  žvlne na , č a ra vytvor ena  v poč í tač i je definitivní .  
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Martin Rajnis  k račionalite  a logiče poč í tač u  požnamena va : “ta logika není  logikou, kterou 

potr ebuji na magičke  mys lení . Proč ? Protož e logika, ktera  je i ve skiča čh, je dana  iračiona lní  

tr í prvkovou logikou. Není  to vy rokova  logika, na ktere  je postavena  ve da, na ktere  jsou 

postaveny ne ktere  ve či, ktere  jsou dovoditelne , prokažatelne  a existují čí  jine  logičke  

du kažy. Jsou dals í  logiky a ta nejklasič te js í  je iračiona lní  tr í prvkova  logika, kde krome  ANO 

a NE je MOZ NA . To je logika, ktera  je v ža kladu nas eho magičke ho mys lení  a stejne  tak 

arčhitektury. A na iračiona lní  logiku ty stroje vu beč nemají .“ Eva Jir ič na  k te muž  r í ka : 

„(...)tuž ku považ uji jako komunikači mojí  ruky s možkem, takž e poč í tač  je nakoneč v česte . 

A ruka siče poč í tač  ovla da , jenž e ten poč í tač  není  tak ovladatelny  jako ruka.“ „Nas e vs ečhny 

tvor ive  vlastnosti jsou v ruče a vs ečhno naví č meži rukou a oč ima tvor ivosti pr eka ž í .“ 

 

Obr. 11 – Schema využití skici v průběhu navrhování a realizace stavby 

  

INDIVIDUÁLNÍ ROLE SKICI V PROCESU NAVRHOVÁNÍ 

Využ í va ní  skiči v pročesu navrhova ní  je individua lní  a kaž dy  arčhitekt ma  svu j žpu sob 

pra če. Skičova ní  samožr ejme  navažuje na jednotlive  č a sti pročesu navrhova ní . Je jední m 

dí lem čele ho pročesu navrhova ní . Pro jednotlive  arčhitekty je podle jejičh žvyklostí  ví če č i 

me ne  nepostradatelnou č a stí  čele ho pročesu navrhova ní . Funkče skiči se u vs ečh 

arčhitektu  prolí nají , ničme ne  u ne ktery čh je mož ne  sledovat ve ts í  du raž na ne ktere  funkče 

skiči.  

Na sledují čí  rožde lení  samožr ejme  není  ultimativní , slouž í  jen ke žvy ražne ní  individua lní ho 

už ití  skiči podle toho k jake mu už ití  skiči se arčhitekti v rožhovorečh vy slovne  „pr ihla sili“: 

- kreslení  pr i pr emy s lení  a hleda ní  – Jehlí k, Sitta, Smetana,  

- pr emy s lení  a potvržení  prostorovy čh souvislostí  – S ra mkova , Vlačh, 
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- pr emy s lení  a na sledne  žkonstruova ní  čele ho na vrhu – Fiala, Rajnis , Pleskot, 

- samostatne  r es ení  dí lč í čh konstrukč ní čh detailu  – Jir ič na  proklamativne ,  

- pr emy s lení  a navažují čí  vižualižače na vrhu – Toma s ek, Fiala, Rajnis , Vlačh, 

- sčhematičke  vyja dr ení  končeptu na vrhu – Ha jek, Pleskot, S ra mkova , 

- pr emy s lení  a navažují čí  fixače končeptu – Čigler, S ra mkova ,  

- evidenče ideje – Čigler, Ha jek, Sitta,  

- skičova ní  pro terapii – Sitta, Pleskot, Vlačh, 

- komunikače pr i vy voji na vrhu, pr i r es ení  s dodavateli – vs ičhni, 

- komunikače pr i vyjasne ní  na vrhu s investorem – vs ičhni. 

 (vs ičhni - mys leno vs ičhni arčhitekti, se ktery mi jsem vedl rožhovor – Jakub Čigler, 

Stanislav Fiala, Petr Ha jek, Jan Jehlí k, Eva Jir ič na , Mičhal Kris tof, Mičhal Kužemensky , 

Ladislav La bus, Radek Lampa, Josef Pleskot, Martin Rajnis , Vladimí r Sitta, Jindr ičh 

Smetana, Alena S ra mkova , Prokop Toma s ek, Viktor Vlačh).  

 

Z rožhovoru  s arčhitekty uva dí m vybrane  čitače čharakterižují čí  už ití  skiči v jejičh pra či:  

Martin Rajniš 

„Skičova ní  je urč ita  metoda komunikače sve ho podve domí  se sve tem plny m magie.“ 

„Skiča není  identičky m obražem toho, čo ma m v hlave , ale je urč ity m pr iblí ž ení m se k 

vlastní mu končeptu, ktery  č love k v hlave  ma  a potvržení m jestli ten končept skuteč ne  k 

ne č emu je, anebo není .“ 

„(…) protož e hleda ní  formy a její  žažnamena va ní  rukou na papí r vede k obrovsky m 

žme na m v možku, vide ní  proporčí , vide ní  vžtahu , vide ní  stí nu , sve tel. Vs ečhno toto je u plne  

jine  než  když  to č love k jen požoruje.“ 

Eva Jiřičná 

„Nas e vs ečhny tvor ive  vlastnosti jsou v ruče a vs ečhno naví č meži rukou a oč ima tvor ivosti 

pr eka ž í .“ 

„(…) a ja  opravdu detaily kreslí m 1:1 a kaž de ho tady nutí m vs ečhno vytisknout 1:1, aby 

vs ičhni ve de li čo de lají  a vs ičhni me  ža to nena vidí , ale nakoneč to vs ičhni očení .“ 

„Neumí m si pr edstavit ž a dny  tvu rč í  pročes bež skiči.“ 
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Viktor Vlach 

„Sa m pro sebe, ra d si tu čestu mys lení  žač í na m skičama. Už  siče nehleda m, formu, kterou 

čhči do na vrhu dostat, nebo tu mys lenku, tu už  musí m v hlave  mí t. Po ne jake  dobe  žra ní  

teprve pr istupuju k papí ru. Je to vlastne  vyjadr ovačí  prostr edek spí s  než  česta hleda ní .“ 

„Jestli na pad vu beč funguje a ma  čenu takto pokrač ovat, na to je skiča u plne  skve la .“ 

„Pro spoustu lidí  je konkre tní  obra žek mnohem snadne ji učhopitelny , než  když  jim 

ukažujete ne jakou dispožiči nebo ne čo konkre tní ho na čentimetry vymys lene ho. Zvla s ť 

pro ty manž elky.“ 

„Skičova ní  je pročes hleda ní , ža žnam mys lenek a mož ností .“ 

Josef Pleskot 

„(…) kreslí m detaily, i končepči ne jake ho uskupení  č a stí  stavby a skičuju i objemy, ale 

pravda je, ž e nejža sadne js í  teď a mož na  čely  ž ivot pro me  byly vy žnamy. Neboli takove  

ne jake  grafičke  žkratky, ktere  mi slouž í  jako r eč  k tomu abyčh mohl pr edat daleko mož na  

komplexne js í  informači o tom, čo čhči, aby vžniklo (…)“ 

„(…)moje kresby nejsou č asto prostorove , vu beč me  neža lež í  na perspektivní  spra vnosti, 

nebo tu perspektivu dokonče deformuji nebo prostorove  vžtahy (…)“ 

 

Skica 12 - Eva Jiřičná – detail spojení, Oranžerie na Pražském 
hradě 
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Vladimír Sitta 

„Ja  si myslí m, ž e to je takova  forma terapie.“  

„Mož na , ž e to je takova  databa že.“ 

Prokop Tomášek 

„kresba pro me  žnamena  interakči v ra mči pr emy s lení  o proble mu, protož e tam dočha ží  k 

ne jake  žvla s tní  važbe  mys lenky a toho jak jede ruka, ktera  tvor í  a mnohdy tato interakče 

ru žny čh ve čí , ktere  se do toho pročesu žapojují , neví m kde se berou, jsou hrožne  

inspirativní .  Ma m počit, ž e lidi, kter í  koukají  jen do poč í tač e, ž e se o ten moment očhužují .“ 

Jan Jehlík 

„Visualising Invisible, to je pr esne  ono, ne čo je neviditelne  a ne jak se musí  vižualižovat.“ 

„(…) kreslí m abyčh si ne čo uve domil.“ 

Jakub Cigler 

„A je to takovy  nejokamž ite js í  ža žnam ne č eho čo v možku kmita  a ove r ení  dals í čh 

souvislostí  a poma ha  mi to vytva r et žpe tne  obraž v možku. Je to prvotne  moje vlastní  

interakče a druhotne  s kolegy.“ 

„(…) varianty r es ení  odby va m v hlave  a potom vlastne  už  si skičami ove r uji to, čo už  ma m 

vyargumentovane  v hlave , kdy už  pračuji na vybrane m r es ení . Nebo pr í padne  na dvou 

varianta čh ale ne ž e byčh si žač al skičovat deset, dvačet variant a ž te čh si vybí ral, protož e 

ty si probí ra m v hlave .“ 

Petr Hájek  

„Za skiču považ uji te me r  vs ečhno čo je fyžičky m projevem, protož e sve t je rožde len na dve  

č a sti – na dučhovní  uvnitr  v na s v mys lenka čh a fyžičky .“ „Tí m myslí m skiču jako kresbu, 

ale skiča mu ž e by t čokoliv, mu ž e to by t nejenom kresba ale i model.“ 

Radek Lampa 

„Hodne  lidí  to bere tak, ž e skičova ní  je žhmotn ova ní  ne jake  mys lenky. Ja  to tak ale nevidí m, 

pro me  je to pračovní  na stroj. Po čelou dobu až  do konče skičuji.“ 

Michal Kuzemenský 

„Ja  skoro neumí m mluvit bež tuž ky. Se studenty jedine  s tuž kou, najednou když  žadrhnu 

tak musí m mí t vedle sebe stoh papí ru  a hned jim to vysve tluji na tuž če, takž e tuž ka je pro 

arčhitekta souč a st dialogu.“ 

„Jako arčhitekt se skič nežbaví m, ani nečhči.“ 
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Michal Kryštof 

„Skičova ní  je žpu sob, ktery m se uryčhlí  rožmy s lení . Arčhitekti se rožmy s lejí  možkem a 

prava  ruka možku je ruka, takž e když  č love k nad ne č í m rožmy s lí , tak je stras ne  ryčhle  si 

ne čo nakreslit a ne čo si rožmy s let.“ 

 

Skica 13 - Michal Krištof - hotel Banská Bystrica 

 

Ladislav Lábus 

„[Když  skičuji, tak] ve ts inou použ í va m propisku. Nejde o efekt, ale je to vlastne  vyja dr ení  

vyabstrahovane  mys lenky nebo ne jake  tendenče, kterou čhčete do projektu žahrnout.“ 

Jindřich Smetana 

„Skiča je du lež ita  pro dialog meži možkem papí rem a rukou čož  arčhitekti potr ebují .“ 

„Ruč ne  kreslene  ve či mají  ličenči priorit. Z e potlač í te to, čo je žbyteč ne  a vytahujete to, čo 

je, tr eba pro kompožiči, podstatne .“ 
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Alena Šrámková 

„[Mu ž u se vžtahovat k jedne  mys lenče] k ne č emu pevne mu, čož  je ta skiča. Ja  myslí m, ž e 

skičova ní  je hodne  du lež ite .“ 

„Vlastne  jsem rožmy s lela pr i skičova ní .“ 

Stanislav Fiala 

„Arčhitektura, ktera  jes te  pote s í  lidi a nežotroč í  je, tak ta se podle me  da  de lat jenom 

skičami. Zatí m. I když  je to mož na  pr í lis  kategoričke  tvržení . Totiž  vs ečhno čo č love k 

vysloví  tak si najednou r ekne, ž e to nemusí  by t pravda.“ 

VAZBA MEZI SKICOU A REALIZACÍ  

Pr í prava knihy Skiči mi umož nila nahle dnout do skiča ku  ví če jak stovky arčhitektu . 

Pr ekvapení m pro me  bylo žjis te ní , jak mu ž e skiča reprežentovat osobity  intimní  sve t 

kaž de ho arčhitekta. To je samožr ejme  žr etelne  až  pr i srovna ní  tolika skič. Intimnost kresby 

byla pro me  pr ekvapení m žejme na s ohledem na tečhničkou povahu oboru (arčhitektura 

pr ečejen není  volne  ume ní ). Ve skiča čh je vs ak viditelny  naprosto osobity  žpu sob 

pr emy s lení  jednotlivy čh arčhitektu . Z a dne  dve  ž ví če jak tisí če skič, ktere  jsem me l 

dispožiči nebyly stejne . Lis í  se na stroje skičova ní , tečhnika, du vod skičova ní , 

systematič nost, na hodnost. Skiča odhaluje žpu sob pr emy s lení  arčhitekta. Je pr í my m 

protikladem račiona lna reprežentovane ho poč í tač em. Jakoby se ve skiče žhmotn oval a 

obnaž oval emočiona lní  rožme r arčhitektury.  

V arčhitektur e nejde o stavební  pr esnost, prima rní m čí lem není  tečhnička  dokonalost, ale 

počit ž mí sta vyčha žejí čí  ž nas í  te lesnosti. Jak pí s e Juhani Pallasmaa: „V dobe  masivní  

pru myslove  vy roby, neskuteč ne  spotr eby, euforičke  komunikače a fiktivní čh digita lní čh 

prostr edí  sta le ž ijeme v nas ičh te lečh, stejne  jako oby va me nas e domy.“18  

Ve skiče je vs ak patrna  jes te  jedna ve č – žpu sob jaky m arčhitekti nahlí ž ejí  na sve t. Pr i 

porovna ní  staveb jednotlivy čh arčhitektu  a jejičh skič lže nale žt jasnou paralelu: jak kdo 

skičuje, tak navrhuje arčhitekturu. Lehkost kresby, mí ra detailu, poč et modifikačí  te hož  

na vrhu, barevnost, hravost, u č el kresby a dals í  parametry skiči se pr í mo odra ž ejí  

v realižovany čh stavba čh jednotlivy čh arčhitektu . Skiča tak pr edstavuje daktyloskopičky  

otisk arčhitektova žpu sobu navrhova ní . Za sadní  roli v tomto pročesu individualižače hraje 

žr ejme  ruka, dí ky opakují čí  se interakči možek – ruka.  

                                                           
18 Juhani Pallasmaa, Myslí čí  ruka, Existenčia lní  a žte lesne na  moudrost v arčhitektur e, 
Arčha, 2012, s. 12, ISBN: 978-80-87545-09-6 
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Navrhova ní  arčhitektury je velmi komplexní  pročes skla dají čí  se ž mnoha č inností . Tak 

jako jažyk a pí smo ovlivn uje podobu a žvyklosti jednotlivy čh na rodu , tak je mož ne  vide t 

paralelu meži skičova ní m arčhitekta jako projevem do venkovní ho sve ta a jeho vy sledky 

pra če. Monika Mita s ova  v rožhovoru s Stanem Allenem polemižuje: „Neovlivn uje r eč  a 

psaní  take  žpu sob, jak jsou budovy stave ny? Adolf Loos napsal, ž e dobry  du m se da  

postavit č iste  ž č í sel, diktovany čh staviteli – nevyž aduje nežbytne  ž a dny  syste m 

konvenč ní čh vy kresu  nebo jine  kodifikovane  žobražovačí  tečhniky. Ve skuteč nosti Loos 

č asto čhodil na stavenis te , konžultoval se staviteli osobne  a už í val pr itom take  gesta, r eč  

te la.“ Stan Alen v mys lenče pokrač uje na pr í kladu Le Čorbusiera, opaku skeptičke ho Loose 

k vy žnamu vy kresu a grafiky. „Není  ž a dny  logičky  du vod, proč  by kaligrafie profilu  

v Čorbusierovy čh vy kresečh a malba čh me la mí t tak velky  vliv na kvalitu prostoru v jeho 

budova čh, ale ona ma ; je tu ne čo, čo pr ena s í  grafiku do žkus enosti prostoru.“19 Je te ž ke  

kvantifikovat, do jake  mí ry dočha ží  k ovlivn ova ní  meži už í va ní m na stroje a vy sledkem. 

Stejne  tak je te ž ke  v pr enesene m smyslu prohla sit čo vytvor ilo dr í v čharakter a 

individualitu arčhitektova navrhova ní  - jestli skiča nebo stavba. Stejne  jako na skiča čh je 

vs ak i na stavba čh žr etelny  žpu sob arčhitektova pr emy s lení  a proto meži skičou a stavbou 

existuje pr í ma  važba.  

Ota žka je, žda se da  žpe tne  odvodit, ž e skiča jako pračovní  na stroj determinuje 

individualitu arčhitektova uvaž ova ní . A jaka  bude arčhitektura, pokud budou arčhitekti 

navrhovat jen na poč í tač i v prostr edí  unifikovany čh modulu ? „Prožatí m (…) - neví me na 

jak dlouho - se č love k načha ží  na te to Zemi v nebežpeč ne m postavení . Proč ?“ ta ž e se M. 

Heidegger a odpoví da : „toto nebežpeč í  platí  do te  mí ry, do jake  mu ž e revoluče tečhniky 

rožví její čí  se v atomove m ve ku č love ka spouta vat, oč arova vat, osln ovat a žaslepovat tak, ž e 

jednoho dne žu stane kalkulují čí  mys lení  jedine  platny m a jediny m, ktere  bude už í va no.“20 

A tak byčhom me li pamatovat na čita t Alberta Einsteina: „Vs ečhno čo je skuteč ne  velkolepe  

a inspirativní  je vytvor eno tí m, kdo mu ž e pračovat svobodne .“ 21 

Na na sledují čí čh pr í kladečh je nažnač ena važba skiča –realižače.  

  

                                                           
19 Monika Mita s ova , Oxymoro n a pleonasmus II, Rožhovory o kritičke  a projektivní  teorii 
arčhitektury, Vydavatelství  Zlaty  r ež, s. 192, 193, ISBN 978-80-903826-5-7 
20 M. Heidegger: Gelassenheit – Zdrž enliva  uvolne nost. Filosofičky  č asopis, r. 49, 2001, str. 
78-79 
21 Albert Einstein Site Online, 
http://www.alberteinsteinsite.čom/quotes/einsteinquotes.html 
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Pro zřetelnější demonstraci stylu skicování a realizací jsou uvedené příklady zvoleny tak, že skica neodpovídá realizaci 

(skica příslušející k dané realizaci má vždy podobné znaky). 

 

Obr. 15 – Jan Kaplický – Malator House / skica Selfridges 

 

  

Obr. 16 – Vladimír Sitta – zahrada Eastern Suburbs, Sydney / skica pro Fusionpolis, Sky garden 

Obr. 14 – Eva Jiřičná – skica detailu spojení – Oranžerie  / Somerset House 
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Obr. 17 – Jakub Cigler – prvotní úvaha nad masterplanem Waltrovky v Radlicích/ Florentinum      

 

 

 

Obr. 18 - Martin Rajniš – skica urbanismu Radlického údolí / Guliver  

 

 

Obr. 19 – Josef Pleskot – skica k vinařství Sonberg / pavilon Zoo Praha 
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7. Eliminače skiči ž pročesu tvorby – mož nosti, vy hody, 
nevy hody  

NAVRHOVÁNÍ BEZ SKICOVÁNÍ    

Na žač a tku vy žkumu jsem byl pr esve dč en, ž e skiču ž pročesu navrhova ní  nelže vypustit, 

tedy pokud jde sta le o navrhova ní  arčhitektury a ne jen proste ho projektova ní  staveb. 

Be hem rožhovoru  jsem pokla dal ota žku, žda je mož ne  navrhovat arčhitekturu bež 

skičova ní . Jak se dalo č ekat, odpove di byly ru žne . Od te me r  militantní ho postoje 

žasta vají čí ho nevyhnutelnost využ ití  ruky, tuž ky a papí ru po teoretičke  u vahy, ž e lže 

navrhovat bež skič. Pokud se polož í  kategorička  ota žka, žda jde navrhovat bež skičova ní , je 

mož ne  kategoričky odpove de t, ž e ano. Napr í klad Mičhal Krys tof popisoval neda vnou 

žkus enost s končeptua lní m navrhova ní m, kde pro naležení  končeptu a na sledne  tvaru 

poslouž il pročes fermentače, ktery  byl pr eveden do 3D jako ža klad objemu stavby. 

K dokonč ení  projektu siče použ ili skičova ní  detailu  a interie ru , ale Mičhal Kris tof vy slovne  

uva de l, ž e si dovede pr edstavit žpračova ní  čele ho projektu i bež skičova ní .  

Ota žka ovs em nestojí  tak, žda jde tečhničky mož ne  navrhnout du m bež využ ití  skiči, ale 

spí s  jak se pročes navrhova ní  žme ní , pokud se do pročesu nežapojí  kreslí čí  ruka. Je žr ejme , 

ž e na stroje, ktere  využ í va me, me ní  vy sledky nas í  pra če.  

Když  kopa č  vyme ní  lopatu ža bagr, žve ts í  se jiste  objem žeminy, ktere  doka ž e ža stejny  č as 

pr emí stit. Zme ní  se vs ak take  jeho čitlivost k tomu čo de la . Podobne  jako když  srovna me 

jí ždu na kole a jí ždu v automobilu. Pr i jí žde  na kole vní ma me svoje okolí , ale ujedeme 

mens í  vžda lenost, než  ža stejny  č as v aute . Ryčhlost pohybu v aute  ovs em rus í  hlubs í  

kontakt s okolí m.  

Druhy m du sledkem využ í va ní  na stroju  je nas e pr ižpu sobení  se využ ite mu na stroji. „Když  

tesar  žvedne kladivo, kladivo se stane souč a stí  jeho ruky na tak dlouho, jak se možek 

č inností  žaobí ra . Když  voja k žvedne k oblič eji dalekohled, jeho možek se dí va  novy ma 

oč ima, ktere  se okamž ite  pr ižpu sobí  velmi odlis ne mu žorne mu poli.“22 Vy sledek kona ní  je 

ovlivne n použ ity m na strojem. To, jak me ní  využ ití  na stroju  vy sledek ukažuje napr í klad 

Mičhal Kužemensky  svy m studentu m, když  jim žada  žpračova ní  na vrhu domu pomočí  

tvrde  hlí ny. Na vrhy pak odpoví dají  mož nostem hrube ho žpračova ní . R í ka : „s tí m nejde nič 

jine ho ude lat než  silnou s pačhtlí  a tí m pa dem vy sledne  domy jsou čele  te ž ke  a když  se 

postaví  tak to tak vypada “. Podobne  je to i s využ ití m poč í tač u  jako prostr edku 

navrhova ní . Kaž dy  program svojí  logikou ovlivn uje vy sledek. „Kaž dy  na stroj ma  sve  

                                                           
22 Ničholas Čarr, Nebežpeč na  me lč ina, Jak internet me ní  na s  možek, s. 285, vydavatelství  W. 
W. Norton & Čompany, 2011, ISBN 978-80-7272-780-3 
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mož nosti i omežení . Č í m ví č ho použ í va me, tí m ví č se pr ižpu sobujeme jeho forme  a 

funkči.“23  

Poč í tač e samožr ejme  pr inesly mnoho požitivní ho jak v ryčhlosti žpračova ní , tak 

v prostorovy čh mož nostečh navrhova ní . Vy žkumy neurove dy vs ak poukažují  na jes te  

slož ite js í  stra nky pročes mys lení . V roče 2003 kliničky  psyčholog Čhristof van Nimwegen 

provedl studii o poč í tač em asistovane m uč ení . Van Nimwegen žadal dve ma skupina m 

dobrovolní ku  u kol s využ ití m poč í tač e. Jedna skupina využ í vala k r es ení  software, ktery  

byl čo nejví če na pomočny , druha  skupina využ í vala program bež na pove d a na pomoči. 

Re bus byl žalož eny  na pr emisťova ní  barevny čh mí č u  krabič podle pravidel, ktera  urč ovala, 

jaky  mí č em se ma  pohnout. Dle oč eka va ní  byla skupina s na pomočny m program ryčhlejs í , 

ovs em použe v žač a tčí čh pokusu. Požde ji se vy konnost obou skupin srovnala a na konči 

pokusu byla skupina se ža kladní m programem dokonče ryčhlejs í . Doka žali totiž  sami 

vypračovat strategii, protož e museli, žatí mčo skupina spole hají čí  na pomoč softwaru 

menta lne  „odpoč í vala“ a r es ila proble m bežčí lny m klika ní m.  

Po osmi me sí čí čh Van Nimwegen pokus opakoval a žjistil, ž e skupina využ í vají čí  ža kladní  

software vyr es ila re bus dvakra t ryčhleji. „Nimwegen dos el k ža ve ru, ž e když  pr ena s í me 

r es ení  proble mu a jine  kognitivní  pra če na poč í tač , sniž ujeme sčhopnost možku vytvor it 

stabilní  ve domostní  struktury, jiny mi slovy sčhe mata - ktera  mu ž e požde ji aplikovat na 

nove  situače. Polemiči by to mož na  r ekli jí žlive : č í m inteligentne js í  software tí m tupe js í  

už ivatel.“24 K tomuto na žoru lže pr idat dals í , ktery  popisuje vliv žapojení  fyžičke  aktivity 

ruky a sčhopností  možku. Frantis ek Vyskoč il, profesor Akademie ve d v oblasti 

neurofyžiologie popisuje vliv psaní  rukou na rožsah žapojení  možku: „Na ruče ma me 29 

kostí , 123 s lačh, 30 tepen a 48 nervu . Když  pí s eme na kla vesniči tak použ í va me extensor a 

flexor, to žnamena  dva pohyby prstem. To je vs ečhno. Když  pí s eme, když  krouž í me ta 

pí smenka, to bylo proka ža no tlakome ry pod papí rem, tak kaž de  pí smenko ma  svojí  

dynamiku. Když  napí s ete A tak žač í na te ryčhle pak žpomalí te pak žase žryčhlí te. A to 

vs ečhno se odra ž í  na svalečh, ktere  to posí lají  do možku. A možek potr ebuje mečhaničky  

pohyb, musí  mí t kontakt s te lem. Aha tady se de je ne čo žají mave ho, tak ja  žapojí m dals í  

oblasti. A tak se rožví jí  oblast, ktera  se jmenuje Fužiformní  vr etenovita  ku ra, kde je 

propojení  vy žnamu symbolu , ž e A žnamena  A a není  to jen troju helní č ek a ž e to ma  

ne jakou logiku. To žnamena , ž e v tomto Fužiformní m vr etenovite m ža vitu dočha ží  

k integrači, seskupení  vs ečh te čhto podne tu  a dokonče se do toho žapojí  i tvor ivost.“25 

Samožr ejme  je te ž ke  kvantifikovat vliv použ ití  poč í tač u  na mí ru kreativity.  

                                                           
23 Ničholas Čarr, Nebežpeč na  me lč ina, Jak internet me ní  na s  možek, s. 287, vydavatelství  W. 
W. Norton & Čompany, 2011, ISBN 978-80-7272-780-3 
24 Ničholas Čarr, Nebežpeč na  me lč ina, Jak internet me ní  na s  možek, s. 296, vydavatelství  W. 
W. Norton & Čompany, 2011, ISBN 978-80-7272-780-3 
25 Rožhovor s Prof. RNDr. Frantis kem Vyskoč ilem, DrSč. v por adu Host Lučie Vy borne : 
Rodič e, požor. Na de ti se pr ena s ejí  i vas e žkus enosti, r í ka  žna my  neurobiolog a fyžiolog, 
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Vliv virtua lní ho sve ta na nas e sčhopnosti mu ž eme take  odvožovat ž pr í bužny čh studií , ne v 

absolutní m smyslu, ale ve smyslu nekoneč ny čh a rožptylují čí čh mož ností  digita lní čh 

na stroju  na nas e omežene  lidske  mož nosti. Napr í klad studie popisují čí  vliv hraní  na 

Playstation ukažovaly na vliv studijní čh vy sledku  ve s kole. Studie PISA ž roku 2009 

uka žala, ž e „poč í tač ove  hry mají  negativní  dopad na vy kon v oborečh č tení , matematika a 

pr í rodní  ve dy v hodnote  meži 0,10 a 0,18 (pro pr edstavu „u 25 milionu  poč í tač ovy čh hra č u  

v Ne mečku lže vypoč í tat, ž e velikost u č inku 0,18 ma  žr etelne  negativní  du sledky pro 

sčhopnost č í st asi u 2,5 milionu  lidí “26).  

Dals í m faktorem doby je č asove  hledisko žpračova va ní  arčhitektoničke ho na vrhu. Digita lní  

sve t na m poma ha , ovs em vč etne  svy čh negativní čh du sledku  - na s nutí  k ryčhle  reakči a 

ryčhle mu rožhodnutí . Souč asne  okolnosti na s tlač í , ž e „potr ebujeme pračovat ve „sve te  

č í sel“ Googlu, take  ale potr ebujeme č as sta hnout se do „ospale  dí ry“. Dnes ní m proble mem 

je, ž e žtra čí me sčhopnost balančovat meži te mito dve ma odlis ny mi stavy mysli. Menta lne  

jsme neusta le v pohybu.“27 Jakub Čigler k ota žče ryčhlosti žpračova ní  na vrhu 

požnamena va : „Č love k si r í kal – bylo ne jake  období  klí nove ho pí sma, potom se žač alo psa t 

na oslí  ku ž i a potom pr is el knihtisk, takž e ve či jdou dopr edu a na druhou stranu je ota žka 

čo ten pr ekotny  vy voj poč í tač u  a softwaru  žnamena . Ja  si uve domuji, ž e i když  to ne kdo 

v poč í tač i ude la  ža odpoledne, tak stejne  potr ebuje menta lní  č as, aby ta ve č vyžra la.          

Odpove ď na ota žku žda se da  navrhovat bež využ ití  skiči je ano. Zu sta vají čí  ota žka je 

k jake mu vy sledku takove  navrhova ní  povede. Stanislav Fiala k aktua lní mu stavu 

navrhova ní  požnamena va : „Zda  se mi, ž e vy voj arčhitektury se teď tročhu promí čha va  s 

u plne  jiny m oborem. Por a d si tvrdos í jne  myslí me, ž e je to arčhitektura a ono už  to tr eba 

arčhitektura vu beč není  a tr eba je to už  jen stavitelství . Takove to businessove  stavitelství . 

Jako na stroj ru stu. Nemyslí m superstavby, myslí m norma lní  už itne  stavby, ktere  se staví  

pod rukama arčhitektu , ale velmi č asto se omežují  na velmi me lke  povrčhove  žnaky, ktere  ž 

toho de lají  arčhitekturu. Ale ty domy by vají  č asto nadiktova ny pr iblblou ekonomií . 

Takovou nehospoda rnou ekonomií , protož e je to jenom modla us etr ení . Teď už  je to 

vs ečhno jenom spotr ební  žbož í , takovy  blby  ž oke nka koupeny  hamburger, ktery  musí m 

ryčhle v aute  sní st, abyčh se ne č í m žapla čnul.“ 

Je nepopiratelne , ž e ruka a tuž ka pr edstavuje fyžičky  na stroj, fyžičky  protipo l k nas im 

digita lní m ž ivotu m, protož e arčhitekt musí  pr emy s let take  pomalu - fyžičky - najit č as a 

                                                           
Č esky  rožhlas 30.11.2018, 21´06“ – 24´28“,  https://radiožurnal.rožhlas.čž/rodiče-požor-
na-deti-se-prenaseji-i-vase-žkusenosti-rika-žnamy-neurobiolog-a-7693776 
26 Manfred Spitžer, Kybernemoč, Jak na m digitaližovany  ž ivot nič í  ždraví , s. 87, Host – 
vydavatelství , s.r.o., 2016, ISBN 978-80-7491-792-9 
27 27 Ničholas Čarr, Nebežpeč na  me lč ina, Jak internet me ní  na s  možek, s. 233, vydavatelství  
W. W. Norton & Čompany, 2011, ISBN 978-80-7272-780-3 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/rodice-pozor-na-deti-se-prenaseji-i-vase-zkusenosti-rika-znamy-neurobiolog-a-7693776
https://radiozurnal.rozhlas.cz/rodice-pozor-na-deti-se-prenaseji-i-vase-zkusenosti-rika-znamy-neurobiolog-a-7693776
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prostor na žastavení  mysli - mí t č as uspor a dat si mys lenky, čož  pra če na poč í tač i a 

pr emy s lení  v digita lní m sve te  vy ražne  potlač uje.  

Me li byčhom tedy by t požorní  k tomu, jake  na stroje využ í va me a by t si ve domi vy hod a 

nevy hod, ktere  na m pračovní  pomu čky poskytují . Je vy hodne  odlehč it si pr etí ž ení  

informačemi. Alena S ra mkova  k eliminači skičova ní  r í ka : „Ja  myslí m, ž e to bež toho nejde. 

Z e č love k musí  mí t ž ne č eho radost a ja  teprve na ne jake  dvača te  skiče si najednou 

uve domí m ne čo, čo ma m ra da, čo je kra sny , čo me  vžrus uje. A to se stane pr i skičova ní . Na 

tom je ne čo vžrus ují čí ho, takto to bude.“ 

 

SHRNUTÍ – MOŽNOSTI, VÝHODY, NEVÝHODY 

Eliminače skiči ž pročesu navrhova ní  omežuje, respektive vytva r ení  na vrhu jen v poč í tač i 

neumož n uje: 

- sčhopnost uvažovat v měřítku 

- sčhopnost rychle vyja dr it „čo tí m myslí m“ 

- mož nost rychlé opravy návrhu (napr í klad oprava dispožiče v poč í tač i je mnohem 

č asove  na roč ne js í ) 

- náhodnost pr i navrhova ní  (v poč í tač i neexistuje na hoda) 

- vyjádření a archivace ideje stavby. 

Arčhitekti v rožhovorečh uva de li na žory, ktere  dokla dají  vy s e uvedena  tvržení : 

 

Schopnost uvažovat v měřítku 

Eva Jir ič na : „A poč í tač  protož e nema  me r í tko, tak siče obdivuji, protož e ne ktere  ve či ude la  

daleko leps í  než  my jsme kdy mohli, ale na druhe  strane  lidi vu beč nemají  pone tí  čo de lají , 

protož e pračují  na malinke m kousku a když  ja  jim pak r eknu a jak je to velike , tak se musí  

žeptat poč í tač e jestli je to 30 čentimetru  nebo tr i metry.“ 

Prokop Toma s ek: „Když  pr ijde ne kdo novy  do kančela r e a čhči po ne m vytisknout vy kres 

tak mi r í ka  - je to v ne jake m me r í tku, jedna ku tr istatr ičettr i, nebo ne čo podobne ho, ale to 

ž e potr ebuji vy kres ve stovče, to je nežají ma . Oni to mají  v poč í tač i, tam je to ve skuteč ne  

velikosti.“ 

Jan Jehlí k: „Jedna ž ve čí  čo studenti neumí  dí ky poč í tač u m je, ž e neume jí  pračovat 

s proporčí  a s me r í tkem, oni ve ts inou neví , v jake m me r í tku kreslí . Tí m pa dem mají  domy 

ž me r í tka, mají  divne  proporče, okna, ždi. Když  kreslí te v ne jake m me r í tku, tak extrahujete. 

Když  ma te kresbu malou, tak kreslí te podstatne  ve či, takž e tr eba nenakreslí m kliku nebo 

ža čhod. A takovou informači studenti pr i pra či na poč í tač i nemají , takž e neve dí , v jaky čh 

vžtaží čh ve či mají .“ 
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Jakub Čigler: „V poč í tač i buďto vidí te čelek a nevidí te detail, anebo si to žažoomujete a pak 

nevidí te čelek. A to mi naprosto diskvalifikuje to, jak ja  potr ebuju vide t čelkove  rožme ry i 

detail a myslí m si, ž e to je ža kladní  proble m kreslení  v poč í tač i.“ 

Radek Lampa: „Ke mne  čhodí  studenti, kter í  neume jí  ude lat pu dorys. Pohled na du m aby 

byl v proporčí čh – oni to vž dyčky namalují , ž e ten du m je tr ikra t vys s í  nebo niž s í  než  ve 

skuteč nosti.“ 

Mičhal Kužemensky : „Na monitoru si s tí m hrajete tou pačič kou a když  r eknu ukaž  to čele  a 

když  to odjede, tak je ž toho palač inka. Pak si r í ka m kruči to by čhte lo monitor velky  jako 

stu l. (….) je nebežpeč ne , ž e si neprož ijete velky  pla n. Velky  pla n je du lež ity .“ 

Mičhal Krys tof: „Stars í  arčhitekti me li žr ejme  tak skve lou prostorou deskriptivní  

pr edstavivost a me r í tko v ruče, ž e když  de lali č a ru, tak ve de li, ž e je v takove m a takove m 

me r í tku. To my neumí me. Když  ne čo nakreslí m tak neví m kolik to me r í . Proble m s 

me r í tkem ma me vs ičhni mladí  a snaž í me se to pak vyčhyta vat 3D modely, vižualižačemi a 

skuteč ny mi modely a postavič kami v modelečh abyčhom nas li to spra vne  me r í tko.“ 

Stanislav Fiala: „[Me r í tko na tabletu] postra da m, ale ma m na to metodu. Ma m tam 

vlož enou mr í ž ku, jako č tvereč kovany  papí r a ten mi da va  pr edstavu jak to je. Ale je pravda, 

ž e když  to žve ts uji, tak se lehče nakreslí  tr eba ž idle nebo dver e mimo me r í tko. Č ili to 

uve dome ní  je hors í  než  na papí r e.“ 

Ladislav La bus: „Tr eba když  je ne čo nakreslene  v padesa tine , tak hned vidí m, když  to 

ne kde skr í pe. Když  je to bež me r í tka, tak to samožr ejme  taky požna te, ale studenti se musí  

nauč it me r í tko vide t a navrhovat v me r í tku. Oni mají  proble m, ž e žtra čí  rožlis ovačí  

sčhopnost. Jak s velikostí  domu, tak detailu. Pr ijde mi stras ne  du lež ite , jestli madlo je 

trubka s pru me rem tr i čentimetry, nebo č tyr i, nebo osm a už  se neda  čhytnout. To je 

obrovsky  roždí l. Kdež to když  to mydlí  v poč í tač i, tak to nevidí . Nebo čo me  taky vadí , když  

se žepta m jak je to velike , tak oni neve dí .“ 

 

Schopnost rychle vyjádřit „co tím myslím“ 

Viktor Vlačh: „Jestli na pad vu beč funguje a ma  čenu takto pokrač ovat na to je skiča u plne  

skve la .“  

„Pro spoustu lidí  je konkre tní  obra žek mnohem snadne ji učhopitelny , než  když  jim 

ukažujete ne jakou dispožiči nebo ne čo konkre tní ho na čentimetry vymys lene ho.“ 

Josef Pleskot: „(…) když  konžultuju u stolu, tak na okraji papí ru kreslí m detaily, i končepči 

ne jake ho uskupení  č a stí  stavby (…)“ 

Radek Lampa: „(…) rožmy s let na poč í tač i je stras ne  slož ite  protož e vyž aduje pr esnost. A 

detaily, takž e va s to blokuje. Ma m žeď ude lat tady nebo tady? Od ruky je to ryčhle .“ 
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„Arčhitekti musí  komunikovat meži sebou nebo s klientem. Nelže vs ečhno r í čt a je tr eba pr i 

jedna ní čh skičovat a ryčhle.“ „Proste  je tr eba ude lat pu dorys be hem 5 minut, nebo 

pr ekreslit u klienta, nebo meži kolegy – takto jsem to myslel, takto jsem to čhte l mí t. Aby to 

bylo v proporčí čh, v me r í tku, aby se v tom ne kdo vyžnal.“ 

Mičhal Kužemensky : „Skičuji u č elove  ž du vodu, když  vysve tluji. Když  si vysve tlujeme s 

kolegy v pra či, čo ma me na mysli.“ 

Jindr ičh Smetana: „Když  jsem konžultoval, tak jsem me l vž dyčky s tos pru klepa ku  a aniž  

byčh ruku kontroloval, tak jsem se studenty rovnou mluvil take  kresbou.“ 

Stanislav Fiala: „Tr eba ne komu ne čo nakreslí m be hem poví da ní , protož e mi da va  ne jakou 

svojí  pr edstavu čo by čhte l ude lat. A ja  to ryčhle žkusí m vyja dr it, ale nejsou to ž a dne  pe kne  

kresby a vu beč to nesčhova va m.“ 

 

Možnost rychlé opravy návrhu  

Radek Lampa: „No, [pr i navrhova ní  bež skičova ní ] se pra ve  [čelkovy  pročes] žpomaluje. 

Zryčhluje se odevžda ní  studie, ale nežryčhluje se tvu rč í  č innost, tak tí m pa dem se to 

žpomaluje. Poč kejte až  ja  to tady vyry suju na poč í tač i, jak jsem to myslel... A pr itom to jde 

kra sne  naskičovat be hem tr í  vter in.“ 

„Když  se me ní  dispožiče tak si to ryčhle naskičuju, s kolegy, s hasič em. Je to por a d potr eba. 

Až  do u plne ho ža ve ru. Když  tr eba opravuji jednotlive  ve či, pu dorysy když  je tr eba 

vytis te ny , tak je leps í  to ude lat od ruky.“ 

Jan Jehlí k: „Skiča je neža važna  v tom, ž e jičh mu ž u tisí č vyhodit a vu beč nič se nede je. Na 

poč í tač i siče take , ale studenti nejdou tí mto sme rem, oni spí s  modifikují .“ 

 

Náhodnost při navrhování  

Martin Rajnis : „Protož e logika, ktera  je i ve skiča čh, je dana  iračiona lní  tr í prvkovou logikou. 

Není  to vy rokova  logika, na ktere  je postavena  ve da, na ktere  jsou postaveny ne ktere  ve či, 

ktere  jsou dovoditelne , prokažatelne  a existují čí  jine  logičke  du kažy. Jsou dals í  logiky a ta 

nejklasič te js í  je iračiona lní  tr í prvkova  logika, kde krome  ano / ne je „mož na “. To je logika, 

ktera  je v ža kladu nas eho magičke ho mys lení  a stejne  tak arčhitektury.“ 

Vladimí r Sitta: „Poč í tač  de la  jen to čo doka ž e, tam se eliminuje na hoda, tedy pokud u toho  

neusnete. Ale jinak ma m skoro počit, ž e studenti mají  stračh ž na hody. Poč í tač  ž va s de la  

ne koho kdo je posedly  kontrolou. Ona ta č a ra ma  fales nou autoritu. Ona je tr eba blbe , ale 

vypada  prečižne  a pak vžnikají  nepostavitelnosti.“ 

„Poč í tač  není  intuitivní , de la  to, čo mu r í ka te, ž e ma  de lat.“ 
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Prokop Toma s ek: „[navrhova ní  v poč í tač i] Je (...) syste m kontroly ve čí , ktere  umož n ují  

opravdu globa lní  pr í stup, ale o to ví č žtra tu individuality, je to proste  dikta t eurodesignu. 

Vs ečhny softwary k tomu nejen naba dají , oni va m proste  nedovolí  nič jine ho. Aplikače 

knihovní čh prvku , ktery  lidi použ í vají  už  že s koly, jsou tak okles te ne , jsou to nasažene  

stroje.“ 

Jan Jehlí k: „Zada va ní  do poč í tač e je vž dyčky ve dome , vž dyčky je tam x, y, ž. Jsou dve  

poč í tač ove  mož nosti. Jedna mož nost je skla dač ka, ž e to ma te v hlave  srovnane  a ne jak to 

skla da te ž objemu . Druha , jakkoliv se mohou prolí nat, je algoritmičky  skript. Z e si do 

na vrhu da va te vy čhoží  parametry, pož adavky, a ono va m to generuje ne jake  tvary. R eknete 

si, ž e to čhčete mí t ne jak velke , tak poč í tač  va m uka ž e od koule až  po ne čo, tak r eknete, ž e 

čhčete, aby se to čhovalo ne jaky m sme rem. Tí m se do toho vna s í  na hodnost. Nejžají mave js í  

je, ž e abyste dočí lil tvaru, tak tomu mečhanismu musí te ne čo sde lit, ne čo mu proste  r í čt. A 

u poč í tač e to vlastne  paradoxne  musí te r í čt pr esne . Kdež to u skiči to ani sde lit nemusí te, 

protož e to vžnika  ž ne jake ho vní ma ní  vs eho mož ne ho.“ 

 

Možnost rychlého záznamu během přemýšlení  

Viktor Vlačh: „Jestli na pad vu beč funguje a ma  čenu takto pokrač ovat na to je skiča u plne  

skve la .“ 

Mičhal Kužemensky : „A abyčh ne ktere  ve či nežapomne l, prinčipy, nebo prostorove  r es ení  

tak jsem si to kreslil na takove  male  papí rky, nebo jsem me l ses it a tam jsem si to 

žažnamena val. Teď to de la m tak, ž e ma m takove  ž lute  lí steč ky a na ty si to žažnamena m a 

nalepí m si to na žeď a pak to obč as sunda m a vyhodí m, když  už  to pomine.“ 

„ Když  toho de la m ví č, tak si to musí m žažnamenat, protož e jinak byčh žapomne l. A mož na  

ukotvit je to spra vne , protož e pak se mi v hlave  rožjede jake  jes te  by to mohlo mí t verže a 

ja  se pak podí va m na žač a tek jak jednodučhe  to bylo. 

Vladimí r Sitta: „Ne kdy [skičuji] na pad abyčh ho nežapomne l, Myslí m, ž e č love k spí s  č ma ra  

aby nežapomne l. Mož na , ž e to je takova  databa že.“ 

Alena S ra mkova : „[skiča mi poma hala] abyčh si ne čo žafixovala.“ „Když  je to v pr edstava čh 

tak nema m nič pevne ho. A v tom je skičova ní  du lež ite . Z e si pr edstavuju a mu ž u 

pokrač ovat da l, protož e ne čo ma m žafixovane  nakreslení m.“ 

„Myslí m, ž e skiči jsou nutne , aby si č love k sa m žafixoval smysl toho domu. V tom to je. 

Protož e kolikra t mala  skiča je pr esne  ten vy sledek. I když  to ma  tr eba jinde sloupy a jinde 

nohy a ne čo jinde. Ale obsahuje to smysl.“ 
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Vyjádření a archivace ideje stavby 

Tí m není  mys len stavební  „vy kres“ ale skiča pr edme tu, diagramu, žme ti č ar, … – č ehokoliv 

čo vyjadr uje podstatu mys lenky stavby. Podstatu mys lenky lže samožr ejme  vyja dr it take  

jiny mi žpu soby, mu ž e to by t slovní  ža pis, maketa nebo fyžičky  pr edme t.      

Eva Jir ič na : „Protož e skiča je ví čeme ne  obsah mys lenky. Když  ja  čhči r í čt, ž e tr eba pes ma  

velke  br ičho, tak namaluju tr eba s patne ho psa, ale ude la m velke  br ičho, takž e okamž ite  

nikdo nekouka  jestli ma  pes hlavu ježevč í ka nebo vlč a ka, ale vidí , ž e pes ma  velke  br ičho.“ 

Ladislav La bus: „Skiča (…) abstrahuje proble m a ukažuje jen to podstatne .“ 

Josef Pleskot: „(…) nejža sadne js í  teď a mož na  čely  ž ivot pro me  byly vy žnamy. Neboli 

takove  ne jake  grafičke  žkratky, ktere  mi slouž í  jako r eč  k tomu abyčh mohl pr edat daleko 

mož na  komplexne js í  informači o tom čo čhči aby vžniklo.“ 

Jan Jehlí k: „[esenči domu] mu ž e uka žat jen kresba. V poč í tač i to proste  neude la te. Ono to 

vlastne  nede la te ve dome . Kdež to žada va ní  do poč í tač e je vž dyčky ve dome , vž dyčky je tam 

x, y, ž.“ 

Jakub Čigler: „[skiča je symbol stavby] (…) jake si DNA, ža kladní  žnak, to čo nejví č 

čharakterižuje stavbu (…)“ 

„(…) skiča ví č vystihuje čelek. A ani bežvadne  vižualižače nejsou pr esne js í . Snaž í m se drž et, 

aby se na vrhy neodčhy lily od te  pu vodní  mys lenky.“  

Petr Ha jek: „Moje skiči jsou diagramy, ktery  žobražují  urč ite  vžtahy. Tí m myslí m skiču jako 

kresbu, ale skiča mu ž e by t čokoliv, mu ž e to by t nejenom kresba ale i model.“ 

 

Skica 20 - Petr Hájek – studie ateliéru pro bratry Sopkovi 
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8. Budoučnost skiči 

SKICA JAKO SOUČÁST NAVRHOVÁNÍ BUDOUCNOSTI? 

Pokud by me l ne kdo pr ed tr ičeti lety pr edpove de t, jak se bude navrhovat arčhitektura 

v roče 2019, urč ite  by se spletl. Nemohl by totiž  tus it, jak vy žnamne  žme ní  poč í tač e nas e 

ž ivoty. Využ í va ní  tečhnologií  me ní  nas e na vyky i sčhopnosti. Jsme sčhopní  dohle dnout da l i 

hloube ji. Vesmí rna  sonda New Horižons žkoumají čí  okraj sluneč ní  soustavy a 

nanotečhnologie, dva protiklady reprežentují čí  souč asne  sčhopnosti č love ka - pr í klady 

nas eho virtua lní ho dosahu. Na oba extre my nejsme sčhopní  si fyžičky sa hnout, použe jsme 

odka ža ní  na du ve ru v tečhniku a tečhnologie. Arčhitektura – prostr edí , ktere  na s 

obklopuje, vs ak žu sta va  svojí  fyžičkou povahou sta le stejne  již  od prave ku. Kdysi jsem č etl, 

ž e fyžička  velikost prave ke ho č love ka a velikost plamene žpu sobila rožvoj č love ka jako 

ž ivoč is ne ho druhu. Plamen je totiž  k velikosti č love ka tak „maly “, ž e ho č love k mu ž e 

ovla dat a ža roven  tak velky , ž e doka ž e č love ka žahr a t. Da  se tedy r í či, ž e fyžička  velikost 

toho čo na s obklopuje je v pr í me  ža vislosti k nas emu rožvoji. Proč  tedy potr ebujeme vide t 

pr edme ty vžda lene  pr es s est a pu l miliardy kilometru  nebo blí žke  10-9 (miliardtinu 

metru)? Jakou roli mohou mí t souč asne  tečhnologie v pročesu navrhova ní  arčhitektury, v 

pročesu jehož  vy sledkem je fyžička  ve č? Nemohou se tečhnologie sta t spí s e prostr edkem 

odklonu od lidske ho rožme ru? Nemu ž e pr enos na vrhu arčhitektury do virtua lní ho 

neomežene ho prostoru poč í tač e žnamenat žtra tu kontroly nad vy sledkem navrhova ní ?  

Kaž da  nova  tečhnologie vžbužovala vž dy nads ení  i obavy ža roven , me la žasta nče i odpu rče. 

V roče 1620 napsal Frančis Bačon ve sve  kniže Novum Organum, ž e Gutenberg „žme nil 

vžhled a stav ve čí  na čele m sve te  tak, ž e ž a dna  čiviližače, na bož enství  ani bytost neme ly 

nad lidstvem ve ts í  moč“28 Vyna lež knihtisku umož nil masove  rožs í r it psany  text a tí m se 

žme nil obsah toho čo se psalo. Knihy už  nebyly použ í va ny u žkou skupinou uč enču , ale staly 

se be ž ne  dostupny mi. Dostupnost knih umož nila do te  doby nemož ne  sdí lení  a s í r ení  

informačí . „Dí ky kniha m mohli č tena r i porovna vat svoje mys lenky a žkus enosti, a to nejen 

s na bož ensky mi pravidly, ať už  žakotveny mi v symbolečh nebo žprostr edkovany mi 

dučhovní mi, ale s mys lenkami a žkus enostmi jiny čh lidí .“29 Č tení  knih rožs í r ilo sčhopnost 

abstraktne  pr emy s let, rožs í r ilo slovní  ža sobu.  

Knihy vs ak reprežentují  linea rní  žpu sob pr ijí ma ní  informačí . A nyní  jsme dí ky internetu 

v nove  e r e, kde informače vní ma me nelinea rne . V neprospe čh nelinea rní ho č tení  mluví  

vy žkum, ktery  „nada le ukažuje, ž e lide  č toučí  linea rne  ví č rožumí , ví č si pamatují  a ví č se 

toho nauč í  než  č tena r i textu  posety čh hyperlinky.“30 Pro generači M (roč ní ky narožení  

                                                           
28 Frančis Bačon, The New Organon, Čambridge: Čambridge University Press, 2000, s. 100 
29 Ničholas Čarr, Nebežpeč na  me lč ina, Jak internet me ní  na s  možek, s. 103, vydavatelství  W. 
W. Norton & Čompany, 2011, ISBN 978-80-7272-780-3 
30 Ničholas Čarr, Nebežpeč na  me lč ina, Jak internet me ní  na s  možek, s. 177, vydavatelství  W. 
W. Norton & Čompany, 2011, ISBN 978-80-7272-780-3 
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1984–2005) je internet a elektronička  žar í žení  be ž nou souč a stí  ž ivota. Denní  použ í va ní  

poč í tač u , smarthponu , vyhledavač u  a jiny čh na stroju  „podne čuje žme nu možkovy čh bune k, 

uvoln ova ní  neurotransmiteru  a postupne  posiluje nove  nervove  dra hy v nas em možku a 

oslabuje stare “.31 Znamena  to, ž e noví  arčhitekti budou sčhopní  jinak a le pe využ í vat 

tečhnologie pro navrhova ní  arčhitektury?  

Stanislav Fiala r í ka : „Nemu ž u ve de t jestli na hodou ta mlada  generače nema  v hlave  ty 

ža vity u plne  jinak. Pro ne  už  je poč í tač  tuž ka. Oni jsou tak ryčhlí , ž e je to pro ne  tuž ka. Ale 

myslí m si, ž e tam je po česte  mnoho ža ludny čh bludis ť, kam se žabloudí  a tročhu se 

odpouta  požornost od podstaty. Tuž ka je tak jednodučha , ž e s ní  není  kam žabloudit, 

krome  toho ž e žabloudí m v mys lenka čh. Ale když  budu otevr eny  vu č i vy voji lidstva, tak si 

klidne  r eknu, ž e sčhopnost možku je jina  než  by vala, u te čh mlady čh lidí . Z e se tr eba 

doka ž ou žorientovat tak, ž e odbourají  mys lenky stranou a ude lají  končept na poč í tač i. 

Protož e poč í tač  jim žase umož n uje daleko ve ts í  žobražení . Protož e žobražení  toho 

končeptu je tak ryčhle , ž e napr í klad žmnož ení m a využ ití m ne jake  funkče se to nata hne a 

najednou mají  dlouhy  du m se ž ebry. A tohle než  ja  byčh nakreslil tak budu starej. Ota žkou 

je, jestli to ma  dostateč nou važbu na realitu.“ 

 

 

Skica 21 - Pavel Nasadil - Bus Rapid Transit System - návrhy mostu pro pěší, Lagos, Nigérie 

 

Je te ž ke  pr edstavit si, jak se vyvinou tečhnologičke  mož nosti kreslení  a navrhova ní  

arčhitektury v poč í tač i. Jak budou syste my intuitivní , respektive jaka  omežení  jako kaž da  

tečhnologie ponesou. „V sedmdesa ty čh letečh minule ho století , když  s koly dovolily 

studentu m použ í vat kalkulač ky, mnoho rodič u  protestovalo. Oba vali se, ž e když  se budou 

de ti spole hat na stroje, oslabí  se tí m porožume ní  matematičky m končeptu m. Na sledne  

studie uka žaly, ž e obavy byly ž velke  č a sti neopodstatne ne . Studenti už  nemuseli tra vit 

tolik č asu rutinní mi vy poč ty a ží skali hlubs í  porožume ní  prinčipu m, na ničhž  byla čvič ení  

                                                           
31 Gary Small a Gigi Vorganova , iBrain: Surviving the Technological Alternation of the 
Modern Mind (New York: Čollins, 2008), 1., ISBN-10: 0061340340 
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postavena.“32 Už  nyní  je vide t požitivní  vliv využ í va ní  poč í tač u  pr i navrhova ní . Jak r í ka  

Mičhal Kris tof: „Tí m, ž e jsme žruč ní  v poč í tač í čh, je koleč ko jedne  ideji vč etne  pr ekreslení  

velmi ryčhle . My doka ž eme ude lat ža 3 hodiny to, čo stars í  arčhitekt de lal dva dny tí m, ž e 

ne čo nakreslil, pak to ne komu dal pr ekreslit a pak korigoval. Doka ž eme tedy ryčhle a 

efektivne  pračovat. A to není  nič nenorma lní ho. Myslí m, ž e takto pračuje hodne  lidí  ž nas í  

generače.“ Sta le je ovs em aktua lní  ota žka do jake  fa že ma  byt na vrh vytva r en v hlave , do 

jake  fa že ma  byt formova n neomeženy mi možnostmi mysli a od jake  fa že ma  by t žpračova n 

v poč í tač i, tedy od jake  fa že poč í tač  poma ha  a neomežuje. „Zkus enost studentu  

matematiky uka žala, ž e kalkulač ka usnadnila možku pr ena s et mys lenky ž pračovní  pame ti 

do dlouhodobe  a žas ifrovat do pojmovy čh sčhe mat, ktere  jsou pro vytva r ení  ve domostí  tak 

du lež ite .“33 Je vs ak pr í lis  bržy na vyslovova ní  ža ve ru  jestli se podobny  pročes de je pr i 

navrhova ní  arčhitektury v poč í tač i.  

Skiča v budoučnosti mu ž e reprežentovat pr etrva vají čí  sepe tí  s fyžič nem, nemluve  o vlivu 

využ í va ní  ruky na pročesy v možku a tedy mož ne m vlivu na kreativitu. Již  nyní  vidí me na 

pr í kladečh navrhova ní  s aplikova ní m inovativní čh materia lu , extre mní čh tkanin, 

žpe ne ny čh struktur, prostorovy čh skor epin žalož eny čh na prinčipečh parametričke ho o 

generativní ho designu, ž e jde prožatí m o na vrhy mimo sta vají čí  rea lne  mož nosti 

stavitelství . Stanislav Fiala pr ehnane mu využ í va ní  poč í tač u  pr i navrhova ní  požnamena va : 

„ota žkou je, jestli to ma  dostateč nou važbu na realitu, protož e to je v daleke m pr edstihu 

pr ed tí m čo lidi doka ž í  požde ji prodiskutovat, žaplatit a postavit “. Pro me  osobne  

pr edstavuje takovy  žpu sob navrhova ní  prožatí m spí s e čí l než  na stroj. Ze vs ečh uvedeny čh 

souvislostí  je mož ne  odvodit, ž e využ í va ní  skičova ní  i navrhova ní  v poč í tač i lže využ í vat 

jako dvou vža jemne  se dopln ují čí čh velič in. „Howard Rosenbročk, ve r í , ž e č love k a poč í tač  

mají  odlis ne  dopln ují čí  se sčhopnosti. Lidska  mysl vynika  v rožpožna va ní  sčhe mat pr i 

posužova ní  komplexní čh situačí  a intuiči vytva r et nova  r es ení , poč í tač  vynika  v analy ža čh a 

numeričky čh vy poč tečh.“34  

 

                                                           
32 Ničholas Čarr, Nebežpeč na  me lč ina, Jak internet me ní  na s  možek, s. 266, vydavatelství  W. 
W. Norton & Čompany, 2011, ISBN 978-80-7272-780-3 
33 Ničholas Čarr, Nebežpeč na  me lč ina, Jak internet me ní  na s  možek, s. 267, vydavatelství  W. 
W. Norton & Čompany, 2011, ISBN 978-80-7272-780-3 
34 Alan J. Brookes a Dominique Poole, Inovation in Arčhitečture, s. 11, vydavatelství  Spon 

Press, 2004, ISBN 9780415241335 
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9. Rožhovory s arčhitekty 

Rožhovory jsou r aženy abečedne , tedy ne tak jak jsem je postupne  realižoval. Ne ktere  

rožhovory jsou žkra čene  o č a sti, ktere  se nety kaly skičova ní . V ne ktery čh pr í padečh jsem 

ponečhal nespisovne  vy ražy pro emočiona lní  vyžne ní  sde lení . Ne ktere  rožhovory nejsou 

autory redigova ny. Rožhovoru  je čelkem s estna čt v na sledují čí m por adí : Jakub Čigler, 

Stanislav Fiala, Petr Ha jek, Jan Jehlí k, Eva Jir ič na , Mičhal Kris tof, Mičhal Kužemensky , 

Ladislav La bus, Radek Lampa, Josef Pleskot, Martin Rajnis , Vladimí r Sitta, Jindr ičh 

Smetana, Alena S ra mkova , Prokop Toma s ek, Viktor Vlačh. 

Rožhovory neredigovali: Jakub Čigler, Stanislav Fiala, Petr Ha jek, Eva Jir ič na , Mičhal 

Kužemensky , Radek Lampa, Josef Pleskot, Martin Rajnis , Vladimí r Sitta, Jindr ičh Smetana, 

Alena S ra mkova . 
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ROZHOVOR – JAKUB CIGLER                                                                                                
12.1. 2017, ATELIÉR JAKUB CIGLER ARCHITEKTI  

 

Jak používáte skici? 

Skiči použ í va m pr eva ž ne  pro sebe a pro komunikači se svy mi kolegy v kančela r i. A je to 

takovy  nejokamž ite js í  ža žnam ne č eho čo v možku kmita  a ove r ení  dals í čh souvislostí  a 

poma ha  mi to vytva r et žpe tne  obraž v možku. Je to prvotne  moje vlastní  interakče a 

druhotne  s kolegy. A tr etí  role je, ž e že skiči vžnikají  poč í tač ove  skiči, ktere  de lají  kolegove  

a ty potom slouž í  žpe tne  jako iterače do dals í čh rovin. Když  jsem se dí val na skiči Martina 

Rajnis e nebo Helmuta Jahna, tak to jsou už  obražy hotovy čh ve čí , č asto nakresleny čh jako 

projekt. Tak to je ne čo jine ho než  ten interní  pročes. 

Takže používáte skici ke tříbení myšlenek? 

Ve ts inou, a neví m jestli je to dobr e nebo s patne , si varianty r es ení  odby va m v hlave  a 

potom vlastne  už  si skičami ove r uji to, čo už  ma m vyargumentovane  v hlave , kdy už  pračuji 

na vybrane m r es ení . Nebo pr í padne  na dvou varianta čh, ale ne ž e byčh si žač al skičovat 

deset, dvačet variant a ž te čh si vybí ral, protož e ty si probí ra m v hlave .  

Z toho se dá odvodit, že neskicujete symboly staveb. 

Ano, protož e ten ža klad, jake si DNA, ža kladní  žnak, to čo nejví č čharakterižuje stavbu 

vžnika  nejdr í v v hlave  a na to se pak nabalují  dals í  ve či, ale není  to pr es ne jake  pr í be hy. 

Já jsem zjistil, že někdo symboly používá i jako identifikátor celé ideje i pro komunikaci 

s kolegy, že si nakreslí symbol, například knihu a k tomu se pak vztahují. A ten symbol 

ani nemusí být podobný domu, stačí význam. 

Napr í klad tady na tomto projektu je vide t jak jsem postupoval. Tady byla první  skiča 

takove  vlny v želeni a dals í  kroky už  de lali kolegove  postupne  na poč í tač í čh a pak si 

kreslí me do poč í tač ovy čh skič. 

Takto když to vidím tak to znamená, že si skici schováváte?  

Ano, protož e si hned vžpomenu, jak jsem to myslel, když  si tu skiču vežmu, napr í klad když  

se od projektu odlouč í m tr eba na 14 dnu . A č asto ma m počit, ž e takova to skiča ví č 

vystihuje čelek. A ani bežvadne  vižualižače nejsou pr esne js í . Snaž í m se drž et, aby se 

na vrhy neodčhy lily od pu vodní  mys lenky.  
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Skica 22 - Jakub Cigler - první skica ke konceptu vlny v zeleni - Osnice 

 

Obr. 23 - Jakub Cigler - rozpracovaní konceptu vlny v zeleni - Osnice 
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Ja  jsem byl paradoxne  jeden ž první čh, kdo kreslil na poč í tač i, protož e jes te  pr ed revolučí  

jsem pračoval na žaka žče v Holandsku a tam jsem vyde lal valuty a koupil jsem si PČ, takž e 

jsem me l jako jeden ž první čh v Č esku AutoČad. Tehdy byly poč í tač e embargovane  a 

nesme ly se dova ž et. Vlastne  me  to hrožne  s tvalo, protož e když  jsem de lal vy kres na 

pauža ku a ude lal si detail a tak jsem to por a d vide l čele , kdež to v poč í tač i buďto vidí te 

čelek a nevidí te detail, anebo si to žažoomujete a pak nevidí te čelek. A to mi naprosto 

diskvalifikuje to, jak ja  potr ebuju vide t čelkove  rožme ry i detail a myslí m si, ž e to je 

ža kladní  proble m kreslení  v poč í tač i. A proto spí s  použ í va m tento syste m, ž e to kreslí  

ne kdo jiny  s tí m, ž e ja  si udrž uji odstup a kontroluji jestli je to v linii toho na vrhu. Pak je 

tam spousta ve čí , ktere  me  nevadí , když  ne kdo umí stí  jinak, ale ža kladní  element, to DNA 

se ž toho nesmí  vytratit. 

 

Skica 24 - Jakub Cigler - Holešovice Bubny Zátory, náměstí a park spojující ulice Dělnickou a Veletržní – urbanistická 
studie 
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Takže po tom co máte první verzi návrhů v počítači, tak je zpětně korigujete podle 

původních skic? 

Ano, je to takova  korektura poč í tač ove ho žpračova ní . Když  kolegove  žač nou kreslit 

v poč í tač i tak ve ts inou ne ktere  ve či se musí  vyr es it, protož e ve skiče jsou nepr esne , takž e 

dočha ží  ke kroku m, ktere  se pak musí  korigovat. 

 

 

Skica 25 - Jakub Cigler - Open Gate II - Evropská ulice - soutěžní projekt 

 

A nejsou nutné korekce důsledek, že vedete velký tým a jinak to vlastně dělat nelze a 

kdybyste všechno zpracovával sám, tak to trefíte i v počítači? 

Ja  jsem samožr ejme  dr í v pračoval se stars í mi programy a teď už  jsou leps í , ale por a d je to 

na prinčipu, ž e si to žoomujete a nevidí te čelek a pr ijde mi, ž e toto je proble m. Samožr ejme  

to č a steč ne  souvisí  s velky m ty mem. Proto jsem tr eba r í kal, ž e mož na  vžniknou ne jake  

sofistikovane  softwary, ktere  budou ume t reagovat i na jiny  pohyb rukou než  jenom tuž kou 

po papí r e, protož e tr eba už  jsou hudební  softwary na dirigova ní , ktere  pr episují  pohyb do 

not pomočí  soustavy sčaneru  a senžoru .  

Třeba budou někdy nástroje, které budou převádět myšlenky do fyzické podoby. 
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Ano, ale to si myslí m, ž e by mohlo by t v ne ktery čh situačí čh nebežpeč ne . 

A neztratilo by pak navrhování architektury to co je pro architekturu důležité – přímý 

hmatový a prostorový zážitek? Skicování se právě do virtuálního nehmatatelného 

prostoru nevzdaluje. 

Myslí m, ž e žr ejme  ma te pravdu a když  jdete po me ste  a kouka te se čo a jak nas i pr edčhu dči 

stave li a jak to vs ečhno projektovali, tak je ž toho vide t, ž e v dnes ní  dobe  se v arčhitektur e 

spoustu ve čí  neuč í me. Pamatuji si, ž e v padesa ty čh letečh, když  studoval mu j tčha n, tak 

kreslili a ry sovali vs ečhny ty antičke  čhra my a ne komu to mu ž e pr ijí t jako takovy  podivny  

dril, ale na druhou stranu ty stavby mají  v sobe  tektoniku a je ž toho čí tit, ž e arčhitekt 

pros el klasičky m vžde la ní m. Dneska se na spoustu ve čí  pohlí ž í  jako na takovou minulost čo 

už  není  potr eba a ž e vlastne  poč í tač ove  programy hodne  ovlivn ují  podobu arčhitektury, 

protož e vlastne  umož n ují  ví č než  parametričke  projektova ní . Ale č asto je to ž oblasti 

virtuality, protož e ani stavební  materia ly a mož na  ani i č love k na to není  pr ipraveny . Neví m 

jestli teď nemluví m jako 55 lety  star eč, ktery  je pr í lis  konžervativní , ale pros el jsem si tí m 

prosty m ža palem i inspiračí  Jana Kapličke ho a teď vlastne  postra da m tektoniku a r a d. 

Myslí m, ž e takova  symetrie, pevnost a jednodučhost jsou ža kladní . A je to asi konžervativní  

pr í stup, ale č í m da l ví č mi to pr ijde jako logičky  pohled. 

Jak vnímáte vztah ke skicování u mladých architektů? 

Ja  myslí m, ž e spousta ve čí  se poč í tač em da  uryčhlit a ž e se da  poč í tač ovy m navrhova ní m 

mnohe  odhalit. Poslední čh pe t let de la me plne  ve 3D. Ty 2D vy kresy se pak žpe tne  

generujeme že 3D vy kresu . A myslí m, ž e je dobre , ž e va s to pr inutí  vyr es it spoustu ve čí , už  

v prvopoč a tku, čož  je na roč ne  na poč a teč ní  fa že, protož e va m to neumož ní  to nedomyslet. 

Zase, ma  to svoje plusy a mí nusy. U 2D projektova ní  si č love k r ekne, ví m, ž e to tady jes te  

nema m dor es eny , ale ví m jak to ude lat a ví m, ž e to vyjí t musí . Kdež to u toho 3D to tam 

nedostanete, pokud to není  domys lene . Čož  si myslí m, ž e je dobre , protož e je to takove  

pravdive js í  ove r ení  skič, protož e možek si to č asto pr ižpu sobí . Ne kdy ta žkus enost je 

takova , ž e skiča, je ví čeme ne  pr i pr evedení  do poč í tač ove ho vy kresu potvrdí  spra vnost 

u vahy a ne kdy ne, protož e v ne ktery čh situačí čh se č love k my lí , ž e si to tak pr ikra s luje, 

rukou tomu jak by čhte l, aby to bylo a ono se to do konkre tní  situače nevejde. A v tomto si 

myslí m, ž e to samožr ejme  uryčhlí  tu slepou ulič ku. Ale te ž ko r í čt, tr eba když  jsme se o 

te čhto ve čečh bavili s Kapličky m pr ed pa r lety, tak tehdy byl nežme rny  obdiv k rožvoji 

tečhniky. Č love k si r í kal – bylo ne jake  období  klí nove ho pí sma, potom se žač alo psa t na oslí  

ku ž i a potom pr is el knihtisk, takž e ve či jdou dopr edu a na druhou stranu je ota žka čo ten 

pr ekotny  vy voj poč í tač u  a softwaru  žnamena . Ja  si uve domuji, ž e i když  to ne kdo v poč í tač i 

ude la  ža odpoledne, tak stejne  potr ebuje menta lní  č as, aby ta ve č vyžra la. Nas te stí  tí m ž e 

nas e kančela r  de la  paralelne  ví č ve čí  najednou tak je to roždí l oproti tomu když  de la te 

jeden, dva projekty. Kdež to když  je to ví č projektu , tak va m to umož ní  si vží t ne kterou ve č a 

me sí č o ní  pr emy s let jestli je to spra vna  česta, aby vyžra la jes te  pr ed grafičky mi vy stupy. Ja  

ma m počit, ž e když  č love k vežme tuž ku do ruky, tak už  by to me l mí t srovnany . Z e by to 
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neme lo by t bohapusty  hleda ní  nebo vytva r ení  variant, ale ž e už  by to me lo by t takove  

potvržení , ž e je to spra vna  česta. Te ž ko r í čt, čely  ž ivot neví m, jestli je to spra vna  česta.  

Používáte skici při prezentacích klientům? 

Už í va m je u ne ktery čh, u ne ktery čh, u ktery čh ví m, ž e to počhopí . 

A máte už v prezentaci cíleně zařazené skici? 

Ve ts inou ano.  

A když říkáte u některých klientů, tak podle čeho se rozhodujete? 

Podle toho jestli je odhadnu, jestli skiču očení , jestli v ní  uvidí  to, čo mají  a jestli skiča 

vyjadr uje podstatu projektu a ne jaky  žpu sobem poma ha . 

A skicujete při prezentaci? 

Ne. 

Aby klient viděl, jak se dá návrh rozvíjet? Což může být někdy manipulativní? 

Ne. Je jasne , ž e pr i prežentačí čh kreslí me, ale není  to jako manipulače. Ja  totiž  nejsem 

bravurní  kreslí r . R ada lidí  umí  kreslit a de la  hežke  kresby. Ale ja  to nepovaž uju ža nutnost, 

ž e to ma  by t hežka  kresba, je to ne čo čo hleda m, tvar a podstatu.  

Ne kdo vlastne  skičuje tak, ž e to jsou opravdu hežke  vy kresy, proste  jako hotove  ve či, ale 

k tomu ja  to rožhodne  nepouž í va m. A to je vide t v kniže o skiča čh, ž e se to da  rožde lit na 

dva druhy pr í stupu . Jsou tam lidi, kter í  nepotr ebují  vižualižači a odevždají  kresbu jako 

tr eba Martin Rajnis . 

Zajímá mě, jestli klienti vidí toho, kdo skicuje, a nemusí to být hezký obrázek a nemusí 

se to podobat vizualizaci, tak jestli se dá říct, že pro klienty je to potvrzení profese 

architekta? Jestli podle Vás platí takové klišé, že architekt musí skicovat? A jestli ten kdo 

neskicuje je horší architekt?  

Hlavní  arčhitekt New Yorku Čarl Weisbrod r í kal, ž e pokud si to nakreslí , tak tí m 

nakreslení m si to vyžkous í  a potvrdí . Je urč ity  typ mys lení , ž e si musí m ne čo napsat a vide t 

to vižua lne  a tí m si to žafixuju. Když  slovo jen slys í m tak mu rožumí m, ale nepouž í va m. A 

se skičou je to take  tak, musí m si to nakreslit. Když  to neude la m, tak jako kdyby to nebyl 

mu j projekt. A v kaž de m projektu musí m sa m osobne  by t žapojeny  kreslení m a tí m jsem 

sčhopny  projekt vní mat.  

Myslí m si, ž e to tak je se vs í m. Tr eba když  č love k umí  dobr e mluvit, tak je to pe kne , ale 

ne kdy ma te počit, ž e je to pravda, protož e je to pe kne  r eč eno a ve skuteč nosti je to 

pitomost. A stejne  tak je to se skičou. Když  je hežka , tak va s žaujme svojí  formou a nemusí  

to by t dobry  du m. A ja  si myslí m, ž e je to o podstate  ve či, ž e to není  povrčh.  
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Skica 26 - Jakub Cigler - Klokovo, nová Moskva - residenční čtvrť s vybaveností včetně obchodů, mateřských a 
základních škol a nemocnice 

 

A to je myslím rozhodující pro studenty architektury, že není podstatná forma, ale 

obsah. A není na místě se ostýchat skicovat, pokud si myslím, že neumím kreslit a radši 

dělat vizualizaci. 

Ano. Je to jako prave čí  lide  v jeskyní čh - neme li nič vystudovane ho, ale dokonale doka žali 

vyja dr it dynamiku be ž í čí ho žví r ete. A jsou to desetitisí če let stare  ve či a bež vysoke  s koly. 

To si myslí m, ž e je neneuve r itelne js í  skiča. Je v tom emoče a žkus enost a prož itek lovče, 

ktery  se potr eboval vyja dr it a žažnamenat. A to si myslí m, ž e pokud ma te v sobe  tu energii, 

myslí m energii vnitr ní ho pr esve dč ení , tak jí  da va te jednak do skiči a jednak pr i prežentači. 

Protož e vy musí te tu energii pr edat klientovi. Ma m tr eba ne kolik klientu , kter í  jsou o 

stračh.  

Chtějí mít vždycky pravdu? 

No, když  ma te projekt, ktery  tr eba vžniknul ryčhle a není  to moč odpr emy s lene  a není  ža 

tí m to hluboke  pr esve dč ení , ž e je to spra vne , tak oni okamž ite  že me  vyčí tí  že me  ten 

nedostatek vnitr ní ho pr esve dč ení , te  energie, kterou nedostanou a tí m pa dem ať už  s tí m 

souhlasí  nebo ne va s tlač í  do dals í ho pr emy s lení . Proste  nečí tí  ten na boj.  
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Prostě jistotu, že je to to nejlepší? 

Ano, i když  tr eba neve dí  jestli je to dobre  nebo ne. A ani neví m jestli si to uve domují . Proste  

je to žkus enost – není  dostatek energie, tak domu  a pr ede lat. 

A je nějaký rozdíl mezi národnostmi? Jak jste říkal, že pro někoho máte skicy a pro 

někoho ne. Není to tak, že by zahraniční klienti dokázali ocenit více skicu, i když nemusí 

být úplně dokonalá? Češi rozumí všemu a snadno řeknou, že to umí nakreslit každý. 

R eknu va m, ž e park na Čhodove  byl projekt, ktery  de lali ru žní  arčhitekti roky a klient byl 

Američ an vystudovany  arčhitekt v roli investora a on proste  r í kal „jo a dobry “ a por a d na s 

žkous el a trvalo to nekoneč ne . A jednou jsem si o ví kendu na čhalupe  r í kal, tak teď to 

ude la m jednodus e – rovnou ste nu, sklene nou a ža ní  budou račiona lní  domy a bude tí m 

proru stat park. A bude to o jednodučhe m lego syste mu a v ne m proru sta  jen ta organička  

parkova  č a st a vu č i da lniči je to jednodučha  ste na, protož e tam projedu ryčhle, tak nema  

čenu tam de lat milion ru žny čh na padu . A nakreslil jsem to, jednodučha  skiča od ruky a 

pr is el jsem do kančela r e a on žrovna r í ka  „odjí ž dí m na dovolenou, nema m č as“ a ja  jsem 

polož il skiču na stu l a on r ekl „jasny “. A pr itom spouste  jiny m lidem de la te brož ury, požiče 

sčhodis ť a tabulky. Ale když  je ne kdo profí k, tak okamž ite  požna , ž e to funguje.  

A není to spíš o důvěře? 

Ne, to ne. To byl č love k, ktery  na s jindy nečhal ve č desetkra t pr ede lat dokud nebyl 

spokojen. Bylo to proste  o tom, ž e to počhopil.  

A máte tu skicu ještě? 

Ano.  

Ale ta kní ž ka skič je hežka  a č love k si uve domí , ž e stavby arčhitektu  nejsou až  tak roždí lne  

jako jejičh skiči.  

Pro mě bylo překvapení, jak intimní svět skici představují. Když jsem otevíral soubory 

se skicami co přicházely od jednotlivých architektů, tak jsem zjistil, jak osobní věci skici 

jsou a že odkrývají duchovní část navrhování. 

Proto ja  si pr ipada m pr ed kolegy i pr ed klientem jako když  stojí te nahy  pr ed odvodovou 

vojenskou komisí  a koukají  se na va s. A na s kole je profesor ta odvodova  komise a 

studentí k neví  o arčhitektur e v prva ku a druha ku nič a teď pr inese ne jakou skiču a kantor 

– no prosí m te , to je blbost, proste  jak pr ed tou odvodovou komisí .  

Teď tady ma m č tyr i studenty ž tečhniky a ja  jim nečhči r í kat ja  byčh to de lal takto nebo 

jinak, ale čhči, aby si uve domili, ž e je to hleda ní , ž e není  roždí l meži tí m, ž e jsem v prva ku 

nebo ma m tr ičet let praxe, nebo neme l by to by t v urč ite m smyslu roždí l. Protož e vlastne  

jako když  jste na žač a tku, tak ne čo hleda te u plne  stejne , ma te siče ne jake  praktičke  

žnalosti, ale ten ža pas je stejny . Se studenty pračujeme – oni pračují  na projektu s na mi a 

čhči, aby vide li jaky  je pročes tvorby, s tí m, ž e potom když  budou žna t pročes, čož  s kola 
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neuč í , tak si do toho syste mu da t jakoukoliv stavbu nebo u kol. A ža roven  vidí , ž e kolegove  

taky neve dí , jak to že žač a tku ma  by t a tra pí me se s tí m stejne  jako v tom prva ku. Tak se 

tročhu jakoby svle knout, jiny mi slovy, aby tady nesta l ten voja č ek a ja  jsem byl obleč eny , 

tak se taky jakoby svle knu.  

Jak vnímáte v dnešní době tolik nadhodnocené vizualizace? 

To je lhaní , protož e to je jako kdybyste s el kolem domu, me l žavr ene  oč i, na vter inu je 

otevr el a žase žavr el a odes el, tak to je vižualižače. Vy ma te ale norma lne  ža ž itek v č ase a 

vidí te ve či, ktere  se nedají  žobražit. My teď de la me ru žne  pru lety, jsou na to programy a to 

je vy ražne  leps í , když  si v tom Lumionu rejdí te a ude la te tročhu iluži materia lu, tak to si 

myslí m, ž e je dobra  skiča.  

Otázka je jestli se vizualizacím dá vyhnout? 

Je pravda, ž e jsem jes te  žaž il v 80., 90. letečh, ž e takove  ve či vu beč neexistovaly. Z e 

klientovi musel stač it pu dorys, r ež a pohled a maxima lne  axonometrie, ale perspektivy to 

bylo tak maxima lne  ve s kole.           

Já vizualizace chápu jako takový reklamní svět. Ale ve světě reklamy žijeme obecně, 

nejenom v architektuře. Děkuji za rozhovor. 
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ROZHOVOR – STANISLAV FIALA                                                                                  
5. 10. 2018, PALÁC ŠPORK 
 

Zajímá mě jaký máte vztah ke skicování, ale Vaše skici, které jsem měl možnost vidět 

jsou spíš výkresy než skici.  

No pra ve  ja  jine  neskičuju. Ryčhle  skiči ja  vlastne  čely  ž ivot, čelou praxi nede la m, moč jsem 

jičh neude lal. Spí s  si buduji du m nejdr í ve ž vnitr ní  struktury, ude la m si pr edstavu v hlave  a 

postupne  mi tam naru sta  hromada obražu , ktere  si v hlave  nosí m a pak si je potr ebuji žač í t 

ove r ovat na pu dorysu na objemu, ktery  se r es í  pu dorysem a r ežem. A u domu  mi ví čeme ne  

neža lež í  tolik jak budou vypadat a jak bude hmota vytva r et ne jakou fantastičkou 

kompožiči. Ja  si jí  vytva r í m v ty  paliči a pak potr ebuji, aby dobr e fungovala ž vnitr ku, čož  se 

pak veliče dobr e projevuje na vne js ku. Por a d čhodí m v mysli tam a žpa tky a počhybuji.  

Podobný princip má i Jano, že konstruuje domy z vnitřku. 

Ono, podle me  je to takova  metoda, ktera  va s nežavede ne kam na sčestí , když  si ude la te 

nejdr í v modlu jak to bude vypadat, jakou to bude mí t formu a pak do toho žač nete ty ve či 

čpa t a teď to nevyčha ží . Č ili ja  jsem k tomuto nepotr eboval ty slavne  skiči jako mí vají  ty 

velke  hve ždy. A tročhu jsem je podeží ral, ž e je to ude lane  ex-post. Ale mož na , ž e to tak není . 

Z e to opravdu tak ude lají . To jsou ty žna me  pr í be hy stary čh žbrojnos u , ž e to namalovali na 

ubrousku pr i kafi. A ja  neví m jestli se to da  vu beč žjistit. Ja  jsem to nikdy neude lal. Teď 

jsem v situači, když  tr eba ne komu ne čo nakreslí m be hem poví da ní , protož e mi da va  

ne jakou svojí  pr edstavu čo by čhte l ude lat. A ja  to ryčhle žkusí m vyja dr it, ale nejsou to 

ž a dne  pe kne  kresby a vu beč to nesčhova va m. Ma m teď jednoho klienta, ktery  si to 

sčhova va , ale pro me  to žu sta va  ža oponou a ja  to nema m a jenom jsem už  žaž il a r í kal 

podí vej čo tady ma m od Tebe. Ale to nejsou ani skiči forem domu , to jsou skiči organižače 

prostoru . Organižače prostoru  ano, to je sčhema, ktere  se použ í va  i pro kolegy, ktery m čhče 

vyja dr it č eho byčhom me li dosa hnout. 

Pak je to komunikační nástroj. 

Ano naprosto. A jes te  v sobe  čí tí m, č í m jsem stars í  a uondane js í  ž toho pročesu arčhitekta, 

tak tí m me ne  se mi čhče čhopit tuž ky. U plne  k tomu ma m skoro odpor. Musí m se pr ekonat 

abyčh jí  č apnul a dal to.  

A jak pak předáváte myšlenky. 

No proste  se musí m pr ekonat. Pak když  už  se do toho ponor í m tak to jede a baví  me  to. 

Te ž ko hleda m č as na tu klidnou kreslí čí  pra či. Por a d koordinuji ne jake  ru žnorode  sí ly. Lidi. 

Ale nejenom kančela r . Pra če arčhitekta je podle me , když  to čhče dotahovat do rea lny čh 

domu , tota lní  mix vs eho. Psyčhologie, u r edničky čh debat, dodavatelsky čh debat až  po 

poslední ho r emeslní ka, ktery  drž í  v ruče žedničkou lž í či. Vlastne  se s nimi potr ebujete 
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domlouvat. A když  se v tomto ne kdo nečha  žastupovat tak podle me  jsou ty domy pak jine . 

A nejsou to domy, ktere  me  žají mají .  

To mě samozřejmě napadlo, že vaše domy jsou dodělané do velkého detailu. Znamená 

to, že musíte být pořád na stavbě? 

Jsem, ja  jsem v tom hodne  ponor eny . A tí m pa dem jsem take  nepolapitelny . Nejsem 

nepolapitelny  businessman, ktery  ma  por a d sčhu žky. Ja  jsem por a d ne kde, kde se ne čo 

odehra va  kolem te čh my čh staveb. Obč as se na to musí m oble knout u r edničky. A č asto 

jsem na stavbe , nebo ne kde v dí lna čh, nebo ne čo ne kde žkouma m. Je to proste  tota lní  mix a 

pr ipada  mi to tročhu až  bla žnivy  kolotoč , ktery  se kolem toho pak strhne a moje okolí  na to 

nekouka  u plne  ra do. Protož e tomu tr eba nerožumí  jestli je to opravdu nutne . Ale ja  vnitr ne  

ví m, ž e je to nutne  a jinak to neumí m. Urč ite  existují  lide , kter í  to doka ž ou de lat ne jak 

jinak. Ja  jsem na to proste  ne jaky  pohodlne js í  rečept nenas el. 

V takovém procesu tvorby se, ale přece skica hodí vždycky.  

Ano ja  jsem kdysi, když  jsem nastupoval do s koly, tak jsem kreslil vy jimeč ne . A ner í ka m to 

proto, ž e byčh se čhte l čhlubit, ale ž e jsem tuto sčhopnost skoro žtratil be hem studia. Ja  

jsem žač í nal s tí m, ž e jdu na arčhitekturu, protož e umí m kreslit a ž e ma m ne jake  tečhničke  

mys lení . Zají malo me  to. Rodina to nečha pala, ale žkra tka, žač í nal jsem s tí m, ž e mojí  slinou 

stra nkou byla kresba, ale tu jsem vlastne  potom nepouž í val ke skiča m.  

 

Skica 27 - Stanislav Fiala - Golfový klub Čertovo břemeno 
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Skici, které jsem od Vás viděl jsou spíš kresby než skici. V jaké fázi projektu je děláte? 

To de la m ve fa ži kdy to ma m vybudovane  a pak už  žač í na m ukažovat tr eba i klientovi jak to 

bude vypadat. Aby byl klidny . Ne kdo to potr ebuje, ne kdo ne.  

Takže je to jako vizualizace, ale kreslená. 

Ano je to ví če me ne  vižualižače, kterou ja  si ža roven  uve domuji ve či. Tu vižualižači, kterou 

ja  nežpračova va m, ale de lají  to lidi na to spečialižovany .  

Když říkáte, že si na té kresbě věci uvědomujete, tak třeba kresba ukazující pohled 

shora na Čertovo břemeno je už hotová a není opravovaná. Jako kdyby to byla finální 

vrstva.  

Ja  samožr ejme  pračuji s pru svitkami. A neuve domuji si jestli toto vžniklo tak, ž e byčh 

obkresloval podklady. Ale je to mož ne . Když  už  jsem se rožhodnul, ž e ne čo nakreslí m a 

ve nuji tomu č as, protož e to je pomaly  pročes, tak už  to žase dopadlo tak, ž e kresba se pak 

da vala na titulku jako hlavní  image projektu. A i v te  kresbe  mi ža lež elo na detailu. 

Parametr, ktery  žna m do te  kresby vlož í m a kde to nežna m tam je to tr eba takove  tros ku 

žamlž ene . 

To je přece výhoda kresby. 

No pra ve . Není  tak ža važna  a da  se tam lečos omluvit. Zatí m čo vižualižače, ktere  se de lají  

teď jsou k nerožežna ní  od fotky. Když  to ne kdo vytiskne v č asopisu tak se pta te jestli je to 

už  hotove  nebo čo to vlastne  je, pokud to neprožradí  ne jakou podivnou stafa ž í . 

Takže klasickou skicu nepotřebujete. Jak tedy dostanete nápad z hlavy do počítače? 

Pr es postupne  budovane  pu dorysy.  

Takže kreslíte klasicky rukou půdorysy?  

Kreslí m rukou, ma m tady Isisku tady v kančela r i. Tu teď, ale už  pa r let nepouž í va m. De lali 

jsme paralelne  dva domy v čentru Prahy, ktere  jsou de lane  metodou improvižače. Za kladní  

pu dorysy se vylouply, tehdy jes te  na Isisče a pak se ž ničh ten du m žač al budovat. 

Pu dorysy, r ežy. Kolegove  pak samožr ejme  tomu da vají  potr ebnou pr esnost. A ja  to pak 

dostanu, ma m k tomu ža žrač ny  iPad, ma m na ne j tuž ku a tou kreslí m.  

Takže takto korigujete? 

Tr eba čelou č a st pr ekreslí m. To není  jen korekče. Tr eba jsou ža kladní  obrysy domu a do 

toho ja  vykresluji tr eba dispožiče, fasa dy, objemy.  

 

 



ROZHOVORY S ARCHITEKTY  

Strana 55 

 

Skica 28 - Stanislav Fiala - Golfový klub Čertovo břemeno 

 

A nepostrádáte na tabletu měřítko?  

Postra da m, ale ma m na to metodu. Ma m tam vlož enou mr í ž ku, jako č tvereč kovany  papí r a 

ten mi da va  pr edstavu jak to je. Ale je pravda, ž e když  to žve ts uji, tak se lehče nakreslí  

tr eba ž idle nebo dver e mimo me r í tko. Č ili to uve dome ní  je hors í  než  na papí r e. Ale vy hoda, 

ž e s sebou nenosí m hromady papí ru a netisknu a nenosí m s anony, ve ktery čh byčh hledal. 

To vs ečhno ulehč uje arčhiv vs eho čo de la m. Je to tedy pro me  pomoční k a po letečh jsem 

vžal na milost stroje. Ja  jsem je neume l a neumí m použ í vat. Teď už  pí s u emaily, ale jinak 

jsem neume l ani psa t na poč í tač i. 

Pak je tedy zvláštní, že texty k Vašim stavbám jsou mnohem podrobnější než u ostatních 

architektů.  

Ja  jsem je psal v ruče. Bylo pro me  du lež ite , aby moje pí smo ne kdo pr eč etl. Teď už  to č aste ji 

narvu do poč í tač e sa m. Č í m da l ví če. Modernižuji se. 

Někdo používá skicu jako svojí externí paměť. Když dělá hodně domů najednou a ke 

každému má ideu, tak si jí načmárá rychlou skicou. Tohle Vy nepotřebujete? 

Ne. Pro me  projekt, ten du m neby va  čharakterižovany  ne jaky m jednodučhy m žnakem. 

By va  to pelmel vs ečh ru žny čh. Neví m jestli byčh to ume l takto jednodus e. Buď je to žnak 
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toho, ž e ty domy nemají  silny  končept. Anebo je to žnak toho, ž e mi na forme  neža lež í . 

V ža sade  ves kera  ve č, ktera  se ty ka  formalismu, formy, forma lní čh jedna ní . Vs ečhno čo se 

te to oblasti ty ka , tak ja  č í m da l ví č vyte sn uji. A není  mi to mile  a pr í jemne . A hodne  me  to 

brždí . Takž e ja  nenačha ží m potr ebu de lat si skiču.  

Každý používá skicu jinak a podle svého. Ale jde také o to, že mladí architekti dělají 

všechno v počítači a nemají potřebu skicovat. 

U me  de lají  hodne  mladí  lidi, čož  vžniklo dí ky tomu, ž e jsme žač í nali s touto partou, ktera  

ma  mož nost nenečhat se vla č et formami, ktere  jsou v pr edpisečh. A tahle skupina lidí  

vžnikla u plne  nove  v souvislosti se S porkem a se stavbou na Na rodní . Hodne  mlady čh lidí , 

ne kter í  rovnou po s kole, ne kter í  sem čhodili i be hem konče s koly. A oni se te mi my mi 

kresbami nečhali ovlivnit. I mu j kolega, letity  spolupračovní k Jirka Va člavu , tečhnik, stavar , 

starej bard, on si detaily kreslí . Ne do poč í tač e.  

Rýsuje? 

Ry suje, nebo kreslí . A potr ebuje vs emu rožume t. Tr eba, když  kreslí  str es ní  pla s ť. Tak to ma  

čele  vymys lene , aby mu tam neteklo. A to ma  v kresba čh. A mlady  lidi, když  pr is li, kter í   

samožr ejme  umí  perfektne  na poč í tač i, se na to koukají  a Jirka jim r í ka . Tady ma s  na 

poč í tač i toto, ale jak napojí s  toto? Tak si to nakresli. Tak oni si žač í nají  kreslit. A najednou 

kreslí  tuž kou ví č než  ja . Takž e že s koly nebyli načvič ení , mož na  se my lí m, ale teď mají  

vs ičhni svoje bloky a kreslí . A vliv Jirky i me  mož na  je takovy , ž e tady kresby vžnikají . Ale 

žase jsou to kresby, ne skiči. Ne kter í  ž ničh jsou žvyklí , mož na  i že s koly, skičovat. Ma me 

tady extre mne  ždatne ho kreslí r e, ktery  kreslí  detaily, ale ten studoval UMPRUM.  

Takže se všichni učí mít zažité měřítko na papíře? To nyní studenti nemají. Když jim 

řeknete vytiskni půdorys v měřítku, tak oni vůbec netuší proč by to měli dělat.   

Ano. To se sta va  u tečhničky myslí čí čh bytostí , ž e jim neža lež í  na me r í tku, protož e oni to 

žnají  ž poč í tač e a ve dí , ž e si to vž dyčky žme r í . Takž e najednou dostanu do ruky vy tisk a je 

to u plne  mimo me r í tko. Nebo když  mi tisknou ne kdy detaily, čož  se spí s e ty ka  vy robní  

dokumentače, tak se ptají  1:2? Tak r í ka m 1:2 mi opravdu neda vejte. To je tak matoučí  

me r í tko. Buď je to 1:5, to už  je žčela mimo, to už  si musí m uve domit v jake m me r í tku se 

načha ží m. A 1:1 je nejleps í . Když  potr ebuji vyr es it detail a by t si jisty . Tyto nes vary se 

postupne  uč í me a postupne  to da va me do kupy abyčhom si rožume li.  

Co říkáte na úvahu, že se nacházíme v jakési přechodné době během, které skicování 

úplně vymizí a vše se bude dělat v počítači? 

Jestli se to žme ní , nema me podle me  s anči pr edpove de t. My jsme opravdu ovlivne ni tí m čo 

ma me ža sebou a už  jsme vlastne  star í . Ja  si nede la m pra vo na pravdu. Ja  si myslí m, ž e to 

s kodí . Mu ž u si to myslet, ale ža roven  vyžna va m otevr enou filosofii, ktera  mi pr ipada   
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pr irožena  a ta r í ka : otevr i se vs emu a neve r  nič emu. Protož e ja  nejsem sčhopen se pr ebrat 

tí m množ ství m pravd. Tí m pa dem nemu ž u ve de t jestli na hodou ta mlada  generače nema  

v hlave  ty ža vity u plne  jinak. Pro ne  už  je poč í tač  tuž ka. Oni jsou tak ryčhlí , ž e je to pro ne  

tuž ka. Ale myslí m si, ž e tam je po česte  mnoho ža ludny čh bludis ť, kam se žabloudí  a tročhu 

se odpouta  požornost od podstaty. Tuž ka je tak jednodučha , ž e s ní  není  kam žabloudit, 

krome  toho ž e žabloudí m v mys lenka čh. Ale když  budu otevr eny  vu č i vy voji lidstva, tak si 

klidne  r eknu, ž e sčhopnost možku je jina  než  by vala, u te čh mlady čh lidí . Z e se tr eba 

doka ž ou žorientovat tak, ž e odbourají  mys lenky stranou a ude lají  končept na poč í tač i. 

Protož e poč í tač  jim žase umož n uje daleko ve ts í  žobražení . Protož e žobražení  toho 

končeptu je tak ryčhle , ž e napr í klad žmnož ení m a využ ití m ne jake  funkče se to nata hne a 

najednou mají  dlouhy  du m se ž ebry. A tohle než  ja  byčh nakreslil tak budu starej. Ota žkou 

je, jestli to ma  dostateč nou važbu na realitu. 

Na fyzikou realitu? 

Ano, protož e to je v daleke m pr edstihu pr ed tí m čo lidi doka ž í  požde ji prodiskutovat, 

žaplatit a postavit. Samožr ejme  lidstvo už  ma  milio ny du kažu  jak kra sne  umí  ví č a ví č, na 

druhou stranu se ví č a ví č vždaluje od toho, čo vlastne  č love k na planete  de la , čo je jeho 

u kolem. India nska  filosofie r í ka , ž e do matky žeme  se nesmí  ry t a ža klad je nenečhat po 

sobe nič. Za klad nas í  ža padní  filosofie je pr esny  opak. Vyrabovat vs ečhno a nahrabat si pod 

sebe. A tohle my de la me, protož e jsme pr í slus ní či bí le  čiviližače a jsme mož na  u plne  mimo. 

A je u plne  jedno jestli ne kdo doka ž e de lat arčhitekturu ž poč í tač e bež skiči anebo ne, 

protož e mož na  rožmnož uje tu apokalypsu nič ení  planety.  

Tu nekontaktnost?       

Ano, protož e to čo v podstate  nejví č lidem s kodí  je ru st, ru st, ru st, ru st, ru st, … až  na Mars. 

Když  už  jsme to tady po...li, tady na Zemi, tak teď hleda me ne jakou alternativu pro lidi na 

Marsu? Když  tam mržne, nikdo neví  jestli tam dohlí dne nebo ne, jestli informače, ktere  

ma me nejsou podstrč ene ? Existují  teorie, ž e je to tam skve le  a pr itom ve dečke  informače 

jsou takove , ž e je to žmržla  planeta.  
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Neustálý růst ženou korporace, protože ty musejí pořád vykazovat navýšení čehokoliv.  

Myslí m, ž e ža kladní  proble m je, ž e v tomto dučhu se da  vytva r et arčhitektura. V dučhu 

ru stu. Ale arčhitektura, ktera  jes te  pote s í  lidi a nežotroč í  je, tak ta se podle me  da  de lat 

jenom skičami. Zatí m. I když  je to mož na  pr í lis  kategoričke  tvržení . Totiž  vs ečhno čo č love k 

vysloví  tak si najednou r ekne, ž e to nemusí  by t pravda. 

To neví nikdo co je pravda.  

To je pra ve  ono a proto me  tr eba debaty na jake koliv te ma pr ipadají  u plne  plane . Ja  se jičh 

nežu č astn uji. Když  me  tr eba ne kdo žve na panelove  diskuse, tak ja  vž dyčky s dí kem 

odmí ta m. Protož e když  ž toho vž dyčky vidí m ne jaky  ža žnam tak si r í ka m jež is i jes te , ž e 

jsem tam nes el. 

Ale vždyť je s Vámi natočený jeden díl seriálu o architektuře. Tak jak se to stalo? 

To je jina  ve č. Když  ma  ne kdo čhuť nata č et a osloví  me , tak proč  ne. Ja  mu ž u r í čt čo si 

myslí m, ža roven  tam žažní  moje počhybnosti, ž e si te čh svy čh pravd žas tak moč neva ž í m. 

Tomuto se nebra ní m, protož e když  me  ne kdo v klidu vyžpoví da va , tr eba jako si teď 

poví da me my, tak ja  se neždra ha m r í čt na žor. Ale pr ipada  mi žbyteč ne  se sejí t ve skupine  

tr eba tr ičet lidí  a tam si to tak jako r í kat a pr ekr ikovat se a pous te t ega. Proste  si 

uve domuji, ž e tam nevžnika  dost klidu na to, aby se vlastní  na žor jes te  korigoval. Protož e 

jsem vleč eny  de fačto, tí m, ž e pr ed ne ky m mluví m tak ne čo r eknu, ale v podstate  moje 

pr iroženost r í ka , ž e vs ečhno čo r í ka m byčh i ja  sa m klidne  hned v dals í  minute  žpočhybnil. 

A pokud si to ne kdo o sobe  nemyslí  a myslí  si, ž e jeho na žor ma  tvrdou platnost tak 

myslí m, ž e je na nejleps í  česte  do pekel.  

A takových je spousta. 

Hrožne  moč, spečia lne  na vedoučí čh požičí čh a vedou společ nost ne kam. A mož na  to ve dí , 

ž e je pr edepsany  bonton, ž e se musí  čhovat tak, aby bylo jasne , ž e mají  pravdu. Ale podle 

me  nejsme daleko od te matu skičova ní , ktere  se pta  na ža kladní  ota žku, jestli na hodou 

není  mož ne  vynečhat skiču ž tvorby arčhitektury. A mož na , ž e to je takova  jenom 

na pove da, ž e ano, ž e lže vynečhat skiču. Ale jestli se na m na hodou nevytva r í  jiny  typ 

arčhitektury, ktera  se vždaluje od lidí , stejne  dobr e jako se vždaluje syste m r í žení  

společ nosti, od lidí  od lidství . To je vlastne  mož na  stejne . 

Pak je otázka jestli společnosti, které existovaly dřív byly lidštější, protože dnešní 

společnosti jsou mnohem ohleduplnější ke slabším.  

Ano v tomto jsme se posunuli. Musí me si uve domovat požitiva toho, čo se vs ečhno stalo 

v oblasti demokračie a sčhopnosti vní mat. 
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S architekturou je to ale jiné, protože to je fyzická věc, která nás obklopuje, tak je otázka 

jestli virtuální prostředí počítače umožňuje dohlédnout až k podstatě návrhu. 

Myslí m, ž e jsme jako lidske  bytosti v poč í tač ove m sve te  žtračeni. Z e poč í tač e v mnoha 

ohledečh pr edbe hly sčhopnost lidske ho možku a lidi por a d mají  počit, ž e svojí  pra či mají  

pod kontrolou a pr itom se jim v poč í tač í čh žtratilo tolik dat, ž e jí  pod kontrolou nemají .  

Třeba u dětí je to vidět. Já mám vážné obavy, jestli jsou schopné vnímat to co se děje 

kolem nich, protože jsou tolik zahlcené tlakem vnímat svět přes telefon, nebo přes 

nějaký displej, takže jsou nakonec nesoustředěné a neschopné vnímat svoje fyzické 

okolí.  

To je pra ve  to, čo je podstata. To je to vždalova ní  se od lidství . 

Ano, že realita okolo je méně důležitá než to, co je například na sociálních sítích. Dneska 

je pro mnoho lidí důležitější to jak vypadají na sociálních sítích než jaký bohatý život ve 

skutečnosti vedou.  

Z pohledu starejčh parda lu  je to smutne , ale čela  tato nova  generače si to nemyslí . Takž e 

mož na  je to stejne , jako to bylo vž dyčky, ž e star í  si o mlady čh mysleli, ž e jdou s patnou 

čestou. A vs ečhna takova  pravidla a pouč ení  ž minuly čh let r í kají , ž e starči jsou mimo a 

nepr ina s í  vy voj. A to je ono. Oni nepr ina s í  vy voj, ale tr eba u india nu  je rada stars í čh ždroj 

moudrosti. Star eč nebyl odepsany . Je to ne jaky  druh silne js í ho vní ma ní , pokory, čhova ní  jak 

svojí  existenči neposlat ne kam pryč . Z te to planety. 

Nezbláznit se?   

Zda  se mi, ž e vy voj arčhitektury se teď tročhu promí čha va  s u plne  jiny m oborem. Por a d si 

tvrdos í jne  myslí me, ž e je to arčhitektura a ono už  to tr eba arčhitektura vu beč není  a tr eba 

je to už  jen stavitelství . Takove to businessove  stavitelství . Jako na stroj ru stu. Nemyslí m 

superstavby, myslí m norma lní  už itne  stavby, ktere  se staví  pod rukama arčhitektu , ale 

velmi č asto se omežují  na velmi me lke  povrčhove  žnaky, ktere  ž toho de lají  arčhitekturu. 

Ale ty domy by vají  č asto nadiktova ny pr iblblou ekonomií . Takovou nehospoda rnou 

ekonomií , protož e je to jenom modla us etr ení . To žnamena  da t čo nejme ne  a ží skat čo 

nejví če. A to musí  by t po ne jake  dobe  existenče domu vide t, ž e proste  sta rne jako ne jaka  

perní kova  čhaloupka u mor e. A společ nost to ví če me ne  nežají ma , protož e se staví  por a d 

nove  domy a velke  korpora tní  firmy se ste hují  ž jednoho domu do druhe ho. Je to prinčip 

jejičh existenče, jejičh ekonomičke ho modelu. Oni kas lou na to, ž e du m vybydlí  a jdou pryč , 

protož e jinde jim nabí dnou slevu a mají  novy  du m. Ja  o tom moč neví m, ale když  jsem teď 

pr ič ičhnul tomuto sve tu, tí m ví č jsem ž toho nas tvany . Neve de l jsem, ž e to tak čhodí . Z e to 

r í dí  agenti, kter í  posí lají  firmy ž jednoho domu do druhe ho. Z e je la kají  na slevy, aby dostali 

svojí  proviži. Takž e nejde o to mí t hospoda rne  a pe kne  ude lany  du m, ktery  si kultivuji a 

č í m de le jsem v ne m tak ma m ve ts í  radost, ž e žraje. Teď už  je to vs ečhno jenom spotr ební  

žbož í , takovy  blby  ž oke nka koupeny  hamburger, ktery  musí m ryčhle v aute  sní st, abyčh se 

ne č í m žapla čnul. 
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A pak skica není potřeba? 

Ne, není  potr eba. Čí tí m, ž e obor arčhitektury se dočela slus ne  žme nil. A je to diktova no 

čharakterem společ nosti. Arčhitektura je obražem souč asne  společ nosti. 

To si pak můžeme povídat jak je to s architekturou u nás a jak jinde. 

Nečí tí m, ž e byčhom na tom byli hu r . Ma m počit, ž e hors í  kontakt s pokrokem mu ž e by t 

pra ve  ža čhranna  bržda. Protož e jsme byli požadu, tak to mohlo by t i k dobru. Když  se to 

vežme na pr í kladu Prahy, jak vypadala, když  nebyly pení že, tak byla stokra t leps í  než  teď. 

Podle me . Když  se podí va te na hodnoty stare  Prahy, tak to bylo skve le . Teď se ž Prahy pod 

očhranou UNESČO stal Disneyland. Dnes nema  smysl jí t str edem Prahy. Urč ite  pro me  není  

ž a dna  modla, ž e UNESČO žpu sobilo, ž e ma me ve ts í  obrat ž turismu. To je destrukče 

první ho r a du. Když  nemu ž u pr ejí t ž jedne  strany Karlova mostu na druhy . Pokud si budu 

čhtí t prohlí dnout Karlu v most tak tam musí m jí t ve č tyr i ra no. Jinak to nema  smysl. Jes te  

neda vno jsem ježdil do Krumlova. Už  tam nepojedu. Je norma lne  žnič eny  turisty.  

Ale to se přece děje na celé planetě. Takovéto vytěžování.  

Tohle vs ečhno je pesimistička  viže, ke ktere  jsme se dostali, pr es skči. Skiči v te to debate  

ví čeme ne  reprežentují  sepe tí  s realitou, s nežryčhleny m, neryčhlokvas ny m sve tem. Když  to 

vežmu do kontra punkče s tí m, ž e se da  skiča vypustit a da  se na poč í tač i vybudovat 

arčhitektoničky  končept.  

Jak plánujete, že budete dělat s rýsovacím prknem dál? 

Ja  nečhči ry sovačí  prkno opustit. Mu ž e mi v tom bra nit tr eba to, ž e budu mí t me ne  

prostoru, ž e se mi nevejde do kančela r e, kterou ma m malou. 

Není rýsování v dnešní době příliš zdlouhavé? Není ta překážka spíš časová? 

Pra ve , ž e když  budu čhtí t du m ž gruntu promyslet, tak si por a d rožpomenu na to, jak jsem 

navrhoval. Teď jsem ale dlouho nede lal končept nove ho domu, tak neví m jak to bude, až  

novy  du m budu muset ude lat. Už  ale žkous í m jak prkno vypustit a kreslit rovnou do stroje. 

Ale neví m, jestli to dopadne.  

Ale prostřednictvím koho? Nebo kreslíte na počítači sám? 

Sa m ne, ale když  se dostanu do situače, když  nema m dostateč ne  slade ne  spolupračovní ky, 

kdybyčh na hodou v te  situači byl, tak byčh si to žase vybudoval pe kne  na ry sovačí m prkne , 

kde si pe kne  po milimetrečh vs ečhno kontroluji. Napr í klad kvu li tomu neumí m použ í vat 

bry le, ktere  byčh už  ve sve m ve ku spra vne  me l mí t. Ale ja  se por a d udrž uji v situači, ž e je 

nečhči a nemu ž u mí t. Nečhal jsem si bry le ude lat, žač al je použ í vat a me lo se mi takžvane  

ulevit, ž e le pe uvidí m č a ry. Ale najednou jsem žtratil kontrolu, protož e když  kreslí m tak 

por a d str í da m fočus. Vž dyčky nakreslí m detail, tr eba napojení  ne jake ho rohu, na ktery  

potr ebuji vide t a pak se na to dí va m ž da lky a pr imhour í m si oč i a r í ka m si, kam ten vy kres 
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poroste a s bry lemi jsem se čí til mož na  podobne  jako když  jsem v poč í tač i, ž e vidí m 

perfektne  por a d č a st kresby a když  jsem se vžda lil, tak jsem najednou žtratil kontrolu. Tak 

jsem dal bry le do krabič ky a už  tam jsou asi pe t let. A rads i si beru vitamí n A a kouka m se 

do želene ho abyčh byl sčhopen si oč i udrž et v dobre m stavu. Vž dyčky když  kreslí m na 

tabletu a pak jdu tr eba ven, tak vidí m, ž e vidí m hu r . Kreslení  proste  neumí m opustit, žatí m. 

A mož na  ne jake  dals í  okolnosti me  k tomu donutí . Ale bude to sada okolností , ne jen ž e 

jsem to žavrhnul. Velky  podí l na to ma  prostor, ktery  je potr eba. Prostor na papí ry, s anony, 

na prkno, velky  stu l na rožlož ení . Zatí mčo tablet vežmu kamkoliv se hnu. Vs ude kam jedu 

tak ma m tablet s sebou, protož e jsem v kontaktu. A i když  odjedu na dovolenou, tak jsem 

v kontaktu s kančela r í . Čí tí m, ž e žrovna v te to č a sti ž ivota mi to poma ha , protož e ma m 

u koly, ke ktery m jsem se žava žal a nečhči by t nespolehlivy  partner. Takž e ví m, ž e je to 

tr eba čhyba, ž e byčh me l stroj nečhat stranou a ví m jak je osve ž ují čí , když  ho nema m a 

s anony se mi s sebou nevejdou. Tr eba když  jsem na lodi, ve stroji, když  pr istaneme tak 

umí m odpove de t pa r emailu  a opravit ne jaky  vy kres. Pro lidske  ždraví m je to čhyba, je to 

dobre  jedine  pro to, ž e se č love k čhova  jako spolehlivy  č la nek.  

Ano zapadá do vzorce businessu, že nesmí vypadnout a musí být pořád výkonný.  

No ale ja  po pravde  myslí m, ž e ma m sve domí  č iste . A por a d je čí tit počhybova ní , ž e to 

nema m kvu li businessu, ale nečhči by t nespolehlivy  partner. 

Myslel jsem to tak, že společnost nás tlačí do businessového modelu chování. 

To ano. Ja  ma m nas te stí  partnery, kter í  umož n ují  abyčh se žaby val ve čmi, ktere  me  baví , 

jako tr eba tvorba nove ho prostr edí . Kvu li tomu jsem s el do s koly a rožhodnul se, ž e budu 

de lat tento obor. A mož na  až  budu stars í , tak mož na  dospe ji, k tomu, ž e to byla čhyba, ž e 

jsem pr ispí val k tomu ru stu. Č love k proste  neví . Ohlí dnete se a r eknete si, vž dyť ja  jsem te  

planete  nepomohl.  

Pak, ale jiná verze je, že byste musel odjet do Himálaje a tam žít v souladu se Zemí. 

Ale vs ičhni nemu ž ou by t v Hima laji. To by byla taky apokalypsa.  

Děkuji za zajímavé povídání. 
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ROZHOVOR – PETR HÁJEK                                                                               
7.4.2016, FA ČVUT 

 

Skicujete významy, koncepty, objemy nebo konstrukční detaily?   

První  ota žka souvisí  s tí m čo to skiča je. Pro me  je žají mava  ve č, ž e ža skiču považ uji te me r  

vs ečhno čo je fyžičky m projevem, protož e sve t je rožde len na dve  č a sti – na dučhovní  

uvnitr  v na s v mys lenka čh a fyžičky . A abyčhom mohli mys lenky pr eve st do fyžičke ho sve ta 

a vu beč meži sebou komunikovat, tak to musí me ne jak ude lat, ne jak mys lenky žobražit, 

aby to ne kdo mohl žase pr eč í st. Ja  se pr ikla ní m k tomu, čo r í ka  Monika Mita s ova , ž e skiča 

je text v uvožovka čh, takž e ja  pokla da m svoje skičova ní  ža psaní  textu . Moje skiči jsou 

diagramy, ktere  žobražují  urč ite  vžtahy. Tí m myslí m skiču jako kresbu, ale skiča mu ž e by t 

čokoliv, mu ž e to by t nejenom kresba, ale i model.  

Na vašich webových stránkách máte u každé stavby ilustrační obrázek.  

Ano inspirači. Vyčha ží  to ž toho, ž e inspirače, ktere  použ í va me a ktere  jsme žač ali použ í vat 

v kančela r i HS H byla v podstate  nežbytnost. Protož e když  pračujete v ty mu, tak abyste se 

donekoneč na neha dali, tak se musí te k ne č emu vžta hnout, abyste na dane  pra či mohli 

pračovat jako skuteč ny  ty m. Když  si r eknete, ž e du m je napr í klad inspirovany  displayem 

poč í tač e a shodnete se na tom vs ičhni, tak takovou inspirači mu ž ete použ í t jako vodí tko 

nebo jako sče na r . Pak mu ž ete take  ve st ve ts í  ty m napr í klad studentu , nebo to mu ž ete 

mnohem le pe vysve tlit ve ts í mu publiku, nebo investorovi. Vs ičhni pak ve dí  o č em dana  ve č 

je. Ve čhví li kdy neumí te jednodus e r í čt o č em dana  pra če je tak tomu sami nerožumí te a 

hlavne  tomu nemu ž e porožume t ani nikdo dals í . 

První  smysl skičova ní  je pr eve st dučhovní  pr edstavu v hlave  do fyžičke ho sve ta a to 

umož n uje skiča. Ruka je rožhraní  a skiča je nejpr irožene js í  ve č, kterou to mu ž ete ude lat. 

Vy hoda, ž e je skiču mu ž e ne kdo pr eč í st, pr es svoje rožhraní  pro svu j vnitr ní  dučhovní  sve t. 

Dalo by se to pr irovnat k pr ekladu v jažyku. Když  ma te č eskou ve tu a pr elož í te jí  do 

anglič tiny a pak jí  pr elož í te žpe t do č es tiny, tak byste me l dostat stejnou ve tu. Pokud jí  

ne kdo spra vne  pr elož il do anglič tiny. Skiča funguje stejne . Pokud ma te jasnou pr edstavu a 

pr enesete jí  do skiči, tak když  danou skiču ne kdo uvidí , tak jí  doka ž e žpe tne  pr elož it pro 

sebe. Skiča je pro me  komunikač ní  rožhraní . Protož e neumí me č í st mys lenky, tak nema me 

jinou mož nost a skiča je prostr ední kem. Mys lenky jsou to nejčenne js í , čo ma me a abyčhom 

počhopili mys lenky jiny čh lidí  tak potr ebujeme prostr ední ka. Proto pro me  skiča není  jen 

kresba, protož e ta se da  č í st jen oč ima. Vy to nakreslí te rukou a pak to ne kdo pr eč te, 

seskenuje oč ima a dostane do sebe pr es senžoričke  nervy do sve ho dučhovní ho sve ta. Ale 

žrovna tak mu ž ete ude lat sočhu jako skiču a ne kdo jí  mu ž e haptičky pr eč í st a pr edstavit si 

ji, pr esto ž e si jí  nemusí  prohlí ž et a mu ž e počhopit va s  intelektua lní  ža me r. Stejne  jako 

když  vy č tete text. Ale ten kdo nevidí , tak mu ž e pr es brailovo pí smo text pr eč í st dotykem. A 

pro me  mu ž e by t skiča tr eba i hudba nebo ba sen , nebo čokoliv, čo je rožhraní m, čo umož ní  
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počhopit mys lenky ostatní čh. Takž e mu ž ete do skiči žažnamenat počity čož  je u ž asne . 

Takž e mu ž ete žač í t breč et, když  si ne čo pr eč tete nebo shle dnete film, protož e to ve va s 

probudí  emoče a asočiače a to je obrovska  moč skiči jako ža žnamu. Pro me  je tedy skiča 

ža žnam mys lenek, je to dučhovní  sve t pr evedeny  do fyžičke ho sve ta. 

Podle toho co říkáte, tedy skicu používáte spíše jako nástroj ke komunikaci, než pro 

sebe pro tříbení myšlenek. 

Ale to je stejne . 

 

 

Skica 31 - Petr Hájek - Chameleon 

 

Já se na to dívám, možná zjednodušeným způsobem, že skica se používá pro sdělování 

informací, které se mají následně používat. Investor pochopí, jakou bude mít stavba 

atmosféru, tým pochopí k čemu směřovat.  

Ale proble m je, ž e abyste ža me r vysve tlil investorovi, tak se bež skiči obejdete a tudí ž  není  

du lež ita . 

A to je otázka, která mě zajímá. Mladí architekti se možná bez skici obejdou, protože 

udělají vizualizaci. 
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Skica 32 - Petr Hájek - Chameleon 

 

Je jedno, jestli je ne kdo mlady  nebo stary . Za kladní  ota žka žní , jestli je dana  ve č natolik 

du lež ita , ž e s ní  pro dosaž ení  čí le musí m poč í tat. A pokud jde o tr í bení  mys lenek, tak jsou 

lidi, kter í  si je tr í bí  skrže skiči a jsou lidi, kter í  na ty nejleps í  ve či pr ijdou ve sprs e a jsou 

lidi, kter í  posloučhají  hudbu, ale v ža sade  na to není  jedna metoda. Tudí ž  ani skiča není  

univerža lní  metoda abyčh si tr í bil mys lenky.  

Jak si tedy tříbíte myšlenky vy? 

Ja  si je tr í bí m skrže vs ečhno. Ne kdy na r es ení  pr ijdu ve sprs e, ne kdy si mys lenky tr í bí m, 

když  kreslí m, ne kdy když  posloučha m hudbu a ne kdy pr i r í žení  auta. A pamatuju si pr esne  

okamž ik, kdy se to stalo a musí m r í čt, ž e je to pokaž de  jinde a jinak.  

Takž e je to tak, ž e když  Va s to napadne ve sprs e, pr i hudbe , tak nakoneč si potr ebujete 

na pad žažnamenat fyžičky ve skiče, nebo skiču pr eskoč í te a rovnou na pad da va te do 

poč í tač e. 

Mu ž u to dokonče ne komu do telefonu popsat, mu ž u mu to slovy nafaxovat, aby to ude lal 

tak, jak čhči. Je r ada lidí , kter í  pračují  v ty mu a ne kdo kreslí  na poč í tač i a meži sebou se 

domlouvají  a r í kají , tady to ude la me tročhu jinak. Je pr eče jedno jestli to ne komu 

žatelefonuji a pak se na to podí va m. 
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Ano a já právě zjišťuji jaké výhody a nevýhody má skicování. Když jsem toto téma 

probíral Janem Stempelem, tak jsem nabyl dojmu, že když se fáze skicování přeskočí, 

tak je samotné navrhování o něco chudší, o fyzičnost, která je ovšem v architektuře 

důležitá. 

Ano je to jine , je to jako se vs í m. Když  posloučha te hudbu ž desky nebo když  jí  ma te 

komprimovanou na MP3 tak mu ž ete r í čt, ž e komprimovana  hudba je hors í  než  ž desky, ano 

je to jine . MP3 ma  žase jine  vy hody, ktere  oteví rají  jine  mož nosti, jak s hudbou nakla dat pro 

mnohem ve ts í  publikum mu ž ete pak hudbu sna ž nahra t, streamovat, me nit. Ne kdo jiny  by 

žase r ekl, ž e deska je u padek, protož e pr eče není  nič leps í ho než  posloučhat hudbu na ž ivo. 

Takž e odpove ď není  r es ení . Ano je to jine , ale nemu ž u r í čt, ž e ten kdo neskičuje de la  hors í  

arčhitekturu, než  ten kdo skičuje. 

Když používáte skici pro investory, tak jak se vyrovnávají s tím, že Vaše skici jsou hodně 

jednoduché, vlastně jako ilustrace do dětské knížky. Obzvlášť v dnešní době dokonalých 

vizualizací může být jednoduchá kresba pro nevýtvarné lidi nesrozumitelná. 

Neví m jak je to jinde, ale investor i, kter í  čhodí  ža mnou čhte jí  mojí  pra či a je jim pr ehnane  

r eč eno jedno, jestli to kreslí m klačkem do pí sku anebo jestli jim to pr edkla da m na poč í tač i. 

Je žají mají  mys lenky a nič ví č. A forma jakou jim mys lenky pr edkla da m je ru žna  podle 

pr í lež itostí . Jestli to ukažuju jednomu č love ku nebo jestli komunikuji pr ed ple nem. To je 

pak velky  roždí l. Tr eba genera lní mu r editeli nebudu pr edkla dat infantilní  skiči, když  ví m, 

ž e hleda  partnera a ž e ho žají ma  u plne  jina  stra nka na vrhu a u plne  jinak budu pr edkla dat 

pra či pr ed odbornou porotou arčhitektu , kter í  jsou sčhopní  č í st ve či jiny m žpu sobem. 

Takž e pro kaž de  publikum to me ní m. Dokonče když  ne kdy prežentuji, tak se rožhodnu, ž e 

žme ní m obsah te sne  pr ed pr edna s kou. U plne  žme ní m prežentači. Formu prežentače 

vyberu jinou, protož e vidí m, ž e tr eba bude me ne  lidí  nebo jsou jinak nalade ni, takž e 

improvižuji nebo i v pru be hu ne kdy pr edna s ku žkra tí m nebo nečha m na ne ktere  obra žky 

dels í  dobu. Takž e je to ru žne .  

Pro koho jste dělal skicu chameleona? Pro sebe nebo pro nějaké další využití? V jaké 

fázi projektu skica vznikla? 

Čhameleona jsem investoru m popsal, ž e ma m pr edstavu domu, ktery  by se koukal na 

stromy a ude lali jsme jednodučhy  model ž papí ru. A to bylo vs ečhno. Kreseb vžnika  

v pru be hu č asu spousta. Ne kdy nevžnikají  ž a dne , ne kdy si kreslí m jenom pro radost jen 

obraž domu spí s  než , ž e byčh čhte l ne čo vysve tlovat, ale to pak nepovaž uju ža skiču, ale ža 

obra žek. 

Tak to je určitě právě skica periskop. Pod tím si dům opravdu nedokážu představit.  

Je to ve č, ktera  slys í , vidí  a pohybuje se. Taky to je text, ktery  se da  pr eč í st. Jako napr í klad, 

r ada ve dču  se dí va  s despektem na pra či Danikena, ktery  mimočhodem napsal u ž asny  text 

„žmatení  jažyku “, ktery  pojedna va  o tom same m. R í ka , ž e po neblí ž e urč ene  katastrofe  

pr estalo lidstvo existovat, žu stali jen rožtrous ene  žbytky komunit ne kde v hora čh a 
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dočhovalo se jim jen pa r pr edme tu : tuž ka, sportovní  bota a dals í  ve či a oni žalož ili ve dečka  

čentra, ktera  žkoumala, k č emu dane  ve či jsou. Č a st knihy pojedna va  o tom k č emu je 

be ž ečka  bota Reebok s hr ebama. Čož  pro čiviližači, ktera  žač í na  od nuly neda va  pr í lis  

smysl. Vypada  to tak tročhu jako žbran  protož e to ma  dra py a da  se s tí m s plhat po 

stromečh, ale mož na  i be hat. Takž e bota Reedbok je svy m žpu sobem skiča a ža žnam 

mys lenky, protož e to ma  dra py, tkanič ky a mu ž eme tu informači ne jaky m žpu sobem č í st.  

 

 

Skica 33 - Petr Hájek - dům periskop č.1, Museum Quartier, Vídeň 

 

A žrovna tak vy, když  se podí va te na tuto skiču (du m periskop), tak va m to mu ž e 

pr ipomí nat ž irafu, učho, mu ž e va m to pr ipomí nat, ž e je to hlava, ktera  se nata č í  a ne kam 

dí va , koleč ka, ž e se to pohybuje a to je to, čo me  na tom žají ma , ž e to takto mu ž ete pr eč í st. 

Tohle (skiča atelie ru pro Jir í ho Sopka) jsou dva atelie ry jeden pro malí r e Sopka jeden pro 

sočhar e, jsou to dvojč ata a jsou u plne  stejní , protož e kaž de mu ume lči neda vají  nič naví č ani 

nič me ne , ž a dne mu neda vají  vy hodu, jenom prostor a oni tam mu ž ou tvor it a je to pro dva 

lidi a tí m se vyjadr uje, ž e jsou na tom rovnočenne . Zase když  se na to podí va te, tak vidí te 

dve  ve či, ktere  jsou u plne  stejne  a ktere  spolu pr esto komunikují , ne kdo v tom mu ž e vide t 

dvojč ata, ne kdo dve  žví r ata, čokoliv. Zrovna tak tento du m (skiča domu pro pianistku), pro 

ne j je du lež ite  sve tlo, protož e tam jsou fa že slunče, když  se pohybuje a je tak moč du lež ite , 

ž e žasahuje do stavební  podstaty, protož e se pla s ť domu oteví ra .  
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A pak je jes te  du lež ite , ž e ten du m se kouka , je čely  otoč eny  na les. Takž e je to žase ve č, 

kterou mu ž ete pr eč í st jako ne jakou informači, není  to jenom kresba. A toto je tr eba ví č 

obra žek než  skiča (skiča vžde la vačí ho čentra KČEV), protož e to je jenom ne jaky  počit 

ž toho domu, ví č než  ž e by v tom byla ne jaka  informače. Tohle je obra žek, to pro me  není  

skiča.  

 

 

Skica 34 - Petr Hájek - dům pro pianistku 

 

Pak ovšem nedokážu rozlišit rozdíl mezi tímto a tímto protože i tato skica, jak říkáte 

obrázek (skica centra KCEV), má samozřejmě spoustu významů, které se dají do 

nekonečna číst.  

Ano ale jsou žava de jí čí . Ja  to rožlis uji.  

Toto tedy vzniklo později? 

Ne to vžnikalo jako na lada, ktera  je pro me  take  du lež ita .  
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Skica 35 - Petr Hájek - KCEV vzdělávací centrum 

 

A v které části projektování? 

Když  se to stave lo. Když  se stavba dokonč uje, tak por a d hleda te, jak ten du m ma  pu sobit. 

Tak jsem žvaž oval, jestli v kaž de m tom troju helní ku nema  by t tr eba tročhu jina  skladba 

rostlin.  

No ale pak je to opět skica, protože tak jako někdo kreslí detail, aby si domyslel jak je to 

poskládané, tak toto je podobné upřesnění myšlenky.  

Ano, to je pravda, to me  vlastne  nenapadlo. Je pravda, ž e je to skiča. 

Myslím si, že když je architektura fyzická věc, tak se bez skic víceméně neobejde.  

Pro me  je skičova ní  a kreslení  rovnočenna  disčiplí na jako stave t domy, pro me  v tom není  

roždí l. Ale ja  ani nerožlis uju meži tí m, když  ne kdo komponuje hudbu. My se snaž í me 

ne ktere  domy komponovat i jako hudbu. Proto se mi te ž ko odpoví da  čo je skiča, protož e ja  

v tom nema m hraniče, ja  ma m jen vnitr ní  a vne js í  sve t. A ves kere  lidske  projevy považ uji 

ža rožhraní , kdy se vnitr ní  sve t stane hmatatelny m. A to je pro me  jaka koliv skiča a platí  to 

nejen pro lidi. Tr eba i mu j pes když  žvedne hlavu, tak ja  vidí m čo čhče a ž e ji nežvednul jen 

tak. Požna m, kdy jí  žvednul, aby se podí val, ž e jsem pr is el, požna m jestli jí  žvednul když  

hroží  ne jake  nebežpeč í  a požna m jestli je žve davy . A požna m to v tisí čine  vter iny, takž e on 

mi vlastne  pí s e žpra vu ve vždučhu.  
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A je fotograf, ktery  to žačhytí  jako skiču, žačhytí  tr eba okamž ik, když  se pes ne č emu diví  a 

vy si ten okamž ik vybaví te. Protož e my ma me ten vnitr ní  sve t podobny  a skrže takove  ve či 

si ho vža jemne  ujasn ujeme. Pr eče jen je tročhu odlis ny , ale my skrže ne j komunikujeme. 

Tr eba když  ne čo vžnikne v me  hlave  a ja  to pr enesu na papí r. A protož e vy to uvnitr  žna te a 

ma te pr edstavu, ž e takto by sve t me l vypadat, je to pro va s urč ita  harmonie, tak to 

pr iví ta te, protož e va m to ude la  radost. A jes te  je na tom jedna u ž asna  ve č, pr estož e nema te 

sčhopnost skla dat hudbu ani kreslit obražy, tak ma te sčhopnost to požnat.  

No, někdo méně, někdo víc. 

Vs ičhni. Vs ičhni to umí me požnat. 

Anebo někdo si to připouští méně a někdo víc. Protože všichni to podvědomě poznají, 

ale někdo si říká, že tomu rozumí víc.  

Pr esne  tak. Pokud je ale dana  ve č opravdu skve la , tak se na tom shodnou skoro vs ičhni. 

Děkuji za rozhovor. 
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ROZHOVOR – JAN JEHLÍK                                                                                         
25.4. 2016, FA ČVUT 

 

Skicování není jen kreslení tužkou na papír, ale vlastně cokoliv co usnadňuje přenos 

myšlenky do fyzické podoby. 

Pr esne  tak. Jako arčhitekti hleda me tvar. Tedy nejen jako arčhitekti, ale když  mluví me o 

arčhitektur e, tak slovo tvar je taky od slova tvor it. Existuje pe kna  kniha Visualising 

Invisible, to je pr esne  ono, ne čo je neviditelne  a ne jak se musí  vižualižovat.  

A týká se to architektury?  

Ano, samožr ejme . Jsou tam tr i momenty. Jeden moment je, ž e prostr edí  vní ma me tak, ž e si 

uve domujeme: mix lidí , č inností , atmosfe ry, atd., to je jeden balí č ek. Druhy  balí č ek je, ž e to 

musí me ne jaky m žpu sobem abstrahovat a pr eve st do grafičke ho forma tu a te čh vy stupu  

mu ž e by t x, od velmi abstraktní čh ve čí  až  po konkre tní  pla ny. A potom se podle toho ve či 

staví . To žnamena , ž e vlastne  jde o dvojí  transkripči, pr evod. To je až  skoro ža hadne . Stejne  

je to se slovem, když  ne kdo pí s e. Siče je to ne čo jine ho, ale prinčipia lne  je to to same . Por a d 

se snaž í me o vyja dr ení  te   esenče.  

Dá se tedy říct, že když máte nějakou představu a chcete vytvořit požadovanou 

atmosféru, tak skica je nejblíž výsledku, který má vzniknout?  

Ja  si myslí m, ž e to není  tak, ž e č love k vytva r í  atmosfe ru skičou. Myslí m si, ž e kaž dy  

arčhitekt to ma  tročhu jinak, ale prinčipielne  jde o tvar. Ja  si myslí m, ž e je to tak, ž e budoučí  

atmosfe ra se v hlave , nebo ne kde v na s, už  č a steč ne  formuje do tvaru. To žnamena , ž e ja  

když  žač nu kreslit, tak usiluji o tvar, protož e č a ra nebo pločha usiluje o tvar. A buď je to tak, 

ž e č love k de la  relativne  pevnou linkou, protož e to v sobe  ma  už  hodne  pevne , čož  mu ž e by t 

tí m, ž e toho hodne  ví , nebo naopak pračuje s ne jakou prefabrikačí . Vs ičhni v sobe  ma me 

ne jakou mí ru prefabrikače, protož e ma me ne jake  idea ly, vžory, ne jakou pr edstavu. Mu ž e to 

by t u plne  obyč ejna  lenost, nebo ne jaka  omeženost. A tí m pa dem ne kdo to de la  hranaty  

nebo ne kdo s is aty , to žnamena , ž e mys lenku pr eva dí  skrže ne jaky  prefabrika t. A tudí ž  

v tom pr í pade  mu ž e mí t hodne  pevnou linku.  

Me  r í kali na s kole, ž e ma m „seno žní “ kresbu. Z e se prokresluju skrž, ž e se mi nečhče mí t 

ten pevny  tvar už  v prefabrika tu. Ale teď je ota žka, čo č love k vlastne  kreslí ? Jestli tou 

pr ibliž nou kresbou, skičova ní m, tí m pr ibliž ova ní m se pr ibliž uje tvaru? Ja  si myslí m, ž e ano. 

Anebo jestli kreslí  jes te  ne jakou mys lenku. Čož  mu ž e by t relativne  velmi abstraktní , 

protož e č love k napr ed musí  kreslit, potr ebuje „seismogram“, ž e tam bude tr eba rus no 

nebo, ž e to bude spí s  kulate  ve smyslu počitu. Ne, ž e to bude kulate  ve smyslu tvaru, 

protož e to mu ž e by t nakoneč hranate . Tak si de la  koleč ko, ale nakoneč žjistí , ž e to jsou 

takove  diagramy. 
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Takže je to hledání? 

Ano je to hleda ní . Skoro byčh r ekl, ž e je to takove  doby va ní . V textečh v kniže o skiča čh 

č asto žažní va  a č asto se opakuje, ž e je to ža žnam. Je to takovy  ping pong. Mož na  kdo ude la  

kolik kroku  ping a pong? To žnamena , ž e nečha  ruku kreslit a skrže ruku kreslí  podve domí , 

nejen ve domí . Jako jsou automatičke  kresby. To žnamena , jde do toho automatička  i 

ve doma  kresba a ne jak spolu kooperují  a postupne  se to vyjevuje. Čí lem je 

račionaližovatelny  tvar. Ja  mu ž u žač í t, ž e se mi nečhče kreslit formu a nečha m ruku jen tak 

s mrdlat, protož e ví m, jak to mí sto vypada  a čo čhče klient.  

Anebo je take  žají mave , jestli č love k kreslí  perspektivu nebo pu dorys, to jsou taky ža hadne  

ve či. Ja  si myslí m, ž e mnoho arčhitektu  by potvrdilo, ž e ne kdy kreslí  to, ne kdy ono. Ja  jsem 

to č asto de lal tak, ž e jsem kreslil obraž, jako ž e už  ta ve č existuje. Není  to vižualižače, jak 

jsou dí ky poč í tač u m studenti žvyklí .  

Myslíte si, že se dá navrhovat jen v počítači?  

Když  ža tí m je ne jaky  pročes, tak se da  navrhovat take  jen na poč í tač i. Ale myslí m, ž e TO 

musí te vide t a myslí m, ž e TO č love k vidí , až  když  TO ruka nakreslí , ve smyslu interpretače 

budoučnosti. Myslí m, ž e poč í tač  skla da  a je neadekva tne  pr esny . Dneska v ža sade  

tečhnologie spe jí  k tomu, aby č love k mohl pomočí  ničh kreslit, ale myslí m, ž e tomu čhybí  

soužne ní  - kreslení  malinkaty čh kresbič ek na balič a k nebo na ne jaky  os klivy  s mí ra k 

(č love k-ruka-tuž ka-papí r), fyžič nost a materialita jsou ža sadní . V kniže o skiča čh ma m 

malinkatou kresbič ku, je žve ts ena  a je velmi pu sobiva , ale jen pro me . I když , klient vlastne  

na ní  pr esne  vide l o čo jde.    

 

Skica 36 - Jan Jehlík - víkendový dům Břežany 
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Je to tedy jako tříbení myšlenek? 

Ano. To není  tak, ž e ja  jsem si uve domil a teď to nakreslí m. Ono to je obra čene . Ja  jsem 

nakreslil, abyčh si uve domil, abyčh vide l ne čo, čo vu beč neví m, ž e ví m. 

Takže v kresbě se to zhmotňuje?  

Spí s  se to formuluje, než  žhmotn uje. Vs ečhny vstupy, ktere  v tom jsou, jdou, jak byčh to r ekl 

freudovsky, skrže neve domy  sve t. Z e to tros ku jako neví te a najednou vidí te. Z e když  č love k 

umí  kreslit, tak vlastne  estetižuje a dosta va  do toho koužlo, ktere  není  ne jaky  okultismus, 

ale norma lní  vyjevova ní  kra sy. Ja  když  si to tady tak jako s mrdla m, tak najednou si kreslí m 

stí n a atmosfe ru jak tam budu bydlet a jak tam budu ž í t. 

Skica 37 - Jan jehlík - rodinný dům, Přerov nad Labem 
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A to už je také trochu kreslení myšlenky. Ale na kresbách architektů je vidět, že se dají 

rozdělit na tři kategorie. Někdo kreslí jenom myšlenku, to znamená, že nakreslí např. 

holubici a řekne, to bude dům s atributy holubice. Někdo kreslí objemy, protože si to tak 

skládá dohromady. A někdo kreslí detaily. U Vás jsem měl pocit, že je to o objemech.  

Je to o objemečh, je to o forme  a prostoru. Tr eba na pr í kladu tohoto domu. Ja  jsem hledal 

du m, ktery  stojí  sa m v poli (požn. rodinny  du m v Pr erove  nad Labem). Moje žada ní  bylo 

ude lat to tak dobr e, aby du m mohl sta t sa m v poli. Ne čo abstraktní ho, čo bude 

komunikovat s veliky m me r í tkem krajiny a bude tak jako sede t. K tomu jsem potr eboval 

kr í ž , ktery  vlastne  stabiližuje. Du m jsem potr eboval usadit, v la nu kde kolem ježdí  

kombajny. A je to takova  oa ža, ostrov. Takž e v kresbe  je odraž ž ivota, ž e jste v ne jake  oa že, 

ale je to spí s  reakče na ne jake  mí sto. U me  je skiča mnohem ví če o forme , než  ž e byčh si 

kreslil symboly. Mož na , ž e ne kde plynou, ale není  to alegorie. Ta mi není  blí žka . Pro me  je 

vž dyčky du lež ite  stave ní . 

Takže už rovnou přemýšlíte, jak to jde postavit? 

Ano. Ne u plne  v detailečh, ale myslí m, ž e kresba vž dyčky souvisí  se stave ní m. Ja  užna va m 

arčhitekturu jako stave ní , nemyslí m si, ž e to je jediny  žpu sob mys lení  o arčhitektur e, ale 

stave ní  je nas e dome na. Proto jsou take  ty ve či relativne  konžervativní , i když  mají  urč ite  

spečifičke  tvary. A hodne  jde o stave ní  prostoru.  

Ve které fázi projektu skicujete? 

Por a d. Totiž  takovouto kresbou se dají  ude lat i velmi prečižní  detaily. Takž e když  tr eba 

de la m vnitr ek a ladí m sčhodis te . Jako tr eba tady na rekonstrukči domu v Br ež anečh jsem 

velmi slož ite  ladil, abyčh pros el sčhodis te m skrž ža čhody a koupelnu, to se toč í te na 

pe tní ku. Souč asne , aby tady v pr í stavbe  vžniknul velky  vždus ny  prostor. Ja  ma m vlastne  

ra d pročha žení , ž e si to pr edstavuju a toč í m se uvnitr  a tí m pa dem musí m skičovat, 

podobne  jako když  filmar i de lají  storyboard, jakousi animači.  

Používáte skici pro prezentace? 

Kresbu vž dyčky. A pak podle klienta, protož e ne kdy s klientem debatuju a rovnou kreslí m. 

A take  pr i my čh pr edna s ka čh. Ja  poví da m a souč asne  kreslí m a pr itom pous tí m Power 

point. A vysve tluji takovy m ryčhly m kreslení m, protož e nič jine ho než  ruka to neumí . 

S ne ktery mi klienty kreslí m, protož e r í ka m: „myslí te toto“? Ale ne kter í  klienti, kter í  nemají  

pr edstavivost, potr ebují  fotografičkou, realističkou kresbu. Čo je evidentní  a to r í ka m i 

studentu m, dnes klienty nedostanete na 3D, to umí  pomalu oni sami, ale když  budete 

dobr e kreslit, tak se ž va s pode lají . Klienti čhte jí  3D, aby to bylo jako ž ive , ale pro posoužení  

arčhitekta, jestli je dobry  nebo jestli je sčhopny  profesiona lne  slouž it, tak to jsou skiči, 

protož e vidí , ž e o tom arčhitekt pr emy s lí , neskla da  to jako obra žky. 
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Skica 38 - Jan Jehlík - rodinný dům - Ústí nad Labem, Brná 
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Takže je to takové potvrzení profese? 

Ano. Ja  si myslí m, ž e skrže skičova ní  je č love k arčhitekt. To není  ne jake  patetičke  klis e , ale 

myslí m si, ž e bež skičova ní  to nejde. A je vide t, ž e to žní  čelou knihou o skiča čh. Ale na 

druhou stranu jsou i dobr í  arčhitekti, kter í  r eknou, ž e skičova ní  je blbost.  

Děláte si také poznámky textem místo skicou? 

Hodne , r í ka m to i studentu m, to jsou dve  nohy arčhitekta. Musí te kreslit a vedle toho por a d 

psa t. Tr eba požna mky „tudy se pu jde“, nebo „vža jemne  vžtahy č a stí “, nebo „bude to že 

dr eva“. 

Ale já jsem myslel dlouhý text, který by něco popisoval. 

Ne to ne. Ale popisky nebo ža žnamy mys lenky abyčh nežapomne l. Myslí m si, ž e č í m lí p 

č love k umí  tu ve č kresebne  žažnamenat, ne lí p kreslit, ale žažnamenat, tak nepotr ebuje 

pr í lis  textu. Text je dobry  pro na sledne  vyč is te ní  mys lenek pro obhajobu nebo vysve tlení . 

Toto je take  typičky  pr í klad. Ma m tady dve  perspektivy, r ež, pohled pu dorys a jes te  pod tí m 

je pu dorys spodku. To žnamena , ž e na jednom obra žku ma m vs ečhno (požn. rodinny  du m 

v U stí  nad Labem).  

Čhči r í čt, ž e když  si ude la m pu dorys s ne jaky mi detaily a ude la m pohled, tak o tom dome  

ví m ví če me ne  vs ečhno. A ne kde v povžda lí  dokonče ví m, ž č eho bude, ne detailne , ale 

tus í m atmosfe ru, jestli je me kky , čhlupaty . Na žač a tku si pr edstavuji prvotní  čharakter. 

Ne jakou metaforu, ale není  formaližovana  v končeptua lní m smyslu.  

Někdo to úplně převádí do symbolů, které nemají charakter domu. 

Studentu m r í ka m, ž e ža žnam mu ž e by t jaky koliv. My jsme vlastne  skladatele  i interpreti 

souč asne . A r í ka m ude lejte si doma žpame ti to, čo jste pr es den ry sovali. Jedna ž ve čí  čo 

studenti neumí  dí ky poč í tač u m je, ž e neume jí  pračovat s proporčí  a s me r í tkem, oni 

ve ts inou neví , v jake m me r í tku kreslí . Tí m pa dem mají  domy ž me r í tka, mají  divne  

proporče, okna, ždi. Když  kreslí te v ne jake m me r í tku, tak extrahujete. Když  ma te kresbu 

malou, tak kreslí te podstatne  ve či, takž e tr eba nenakreslí m kliku nebo ža čhod. A takovou 

informači studenti pr i pra či na poč í tač i nemají , takž e neve dí , v jaky čh vžtaží čh ve či mají .  

Takže ztrácejí odstup a nadhled? 

Pr esne  tak. Ztra čejí  hloubku. A dals í  ve č, neume jí  odde lit podstatne  od podruž ne ho a to je 

pr eče v arčhitektur e du lež ite . Podruž ne  nežnamena  žanedbatelne , ale požiči v 

hierarčhičky čh vrstva čh. Jako ma  paní  S ra mkova  tady na budove  prostorove  a sve telne  

prinčipy a jde to da l a ostatní  vrstvy tomu slouž í . Ví , ž e čhče mí t bara k te ž ky  a ma  ra da 

pravidla a r a d, tak použ ije lí čovku a por a d to slouž í  te  první  mys lenče. Tento bara k (požn. 

budova FA Č VUT) jde take  vlastne  nakreslit jednodučhou skičou, ale vs ečhny dals í  

potvržují  tu první  skiču. Ale když  to de la m na poč í tač i, tak jak ma m ude lat, aby to vyžne lo? 

To byčh musel namalovat kaž dou čihlu. 
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Ano všimnul jsem si, že některé skici jsou vyabstrahované do maxima a přesto je v nich 

poznat konkrétní dům. A nejde o symbol, ale o esenci toho domu. 

A to mu ž e uka žat jen kresba. V poč í tač i to proste  neude la te. Ono to vlastne  nede la te 

ve dome . Kdež to žada va ní  do poč í tač e je vž dyčky ve dome , vž dyčky je tam x, y, ž. Jsou dve  

poč í tač ove  mož nosti. Jedna mož nost je skla dač ka, ž e to ma te v hlave  srovnane  a ne jak to 

skla da te ž objemu . Druha , jakkoliv se mohou prolí nat, je algoritmičky  skript. Z e si do 

na vrhu da va te vy čhoží  parametry, pož adavky, a ono va m to generuje ne jake  tvary. R eknete 

si, ž e to čhčete mí t ne jak velke , tak poč í tač  va m uka ž e od koule až  po ne čo, tak r eknete, ž e 

čhčete, aby se to čhovalo ne jaky m sme rem. Tí m se do toho vna s í  na hodnost. Nejžají mave js í  

je, ž e abyste dočí lil tvaru, tak tomu mečhanismu musí te ne čo sde lit, ne čo mu proste  r í čt. A 

u poč í tač e to vlastne  paradoxne  musí te r í čt pr esne . Kdež to u skiči to ani sde lit nemusí te, 

protož e to vžnika  ž ne jake ho vní ma ní  vs eho mož ne ho.  

A skiča je neža važna  v tom, ž e jičh mu ž ete tisí č vyhodit a vu beč nič se nede je. Na poč í tač i 

siče take , ale studenti nejdou tí mto sme rem, oni spí s  modifikují . Kdež to s tuž kou - žna m 

požemek, pož adavky klienta, vežmu si papí r a mu ž u si v pohode  jen tak skičovat – te ž it ž 

hlubin. 

Děkuji za rozhovor.    
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ROZHOVOR – EVA JIŘIČNÁ                                                                                         
12. 10. 2016, ATELIÉR AI DESIGN 

 

Skicujete významy, koncepty, objemy, konstrukční detaily?  

Vs ečhno. 

V které fázi projektu skicujete?  

Od žač a tku do konče.  

Aha, vidím, že budeme rychle hotoví. Tak třetí otázka: používáte skici při prezentacích 

investorům?  

Ne kdy je de la m pr í mo pr i jedna ní . 

A jak vnímáte fakt, že začínající architekti moc neskicují. 

No to je katastrofa, ale oni už  se tročhu žač í nají  orientovat, ž e ruka ma  pr ečejenom jaky si 

smysl a ja  ma m velikou du ve ru v to, ž e budoučí  poč í tač e umož ní  lidem skičovat a pr ena s et 

mys lenky pr í mo do poč í tač e, takž e skiči budou mí t mnohem du lež ite js í  vy žnam. Protož e 

skiča je ví čeme ne  obsah mys lenky. Když  čhči r í čt, ž e tr eba pes ma  velke  br ičho, tak 

namaluju tr eba s patne ho psa, ale ude la m velke  br ičho, takž e nikdo nekouka , jestli ma  pes 

hlavu ježevč í ka nebo vlč a ka, ale okamž ite  vidí , ž e pes ma  velke  br ičho.  

Skiči ne kdy pr eha ne jí , ne kdy vysve tlují , ne kdy se snaž í  uka žat ru žne  mož nosti. Ja  když  čhči 

r í čt klientovi, ž e ma  č tyr i nebo pe t mož ností , tak je ma m be hem dvou minut naskičovane  

s tí m, ž e se soustr edí m na to, kde se ty mož nosti od sebe lis í . Č ili nejen, ž e musí m ude lat 

detaily kolem, ale ž e soustr ede ní  je na to podstatne . Ja  skičuju por a d. Ale ja  jsem že stare  

s koly, takž e jsem vyrostla s tuž kou. A poč í tač  siče obdivuji, protož e ne ktere  ve či ude la  

daleko leps í  než  my jsme kdy mohli, ale protož e nema  me r í tko, tak na druhe  strane  lidi 

vu beč nemají  pone tí , čo de lají , protož e pračují  na malinke m kousku a když  ja  jim pak r eknu 

a jak je to velike , tak se musí  žeptat poč í tač e jestli je to 30 čentimetru  nebo tr i metry. Když  

kreslí m, tak si kreslí m tr eba pohled, vs ečhno v me r í tku, protož e me r í tko ma m v hlave  a 

ma lokdy se spletu.  

Tuž ku opravdu považ uji jako komunikači mojí  ruky s možkem, takž e poč í tač  je nakoneč 

v česte . A ruka siče poč í tač  ovla da , jenž e poč í tač  není  tak ovladatelny  jako ruka. Ja  č ma r u 

ne čo por a d.  

A kreslíte významy? Někdo kreslí věci, které vůbec nejsou podobné domům a přesto to 

může domy vyjadřovat.  

Ví te ne kdy de la m jenom diagram, čo a jak spolu souvisí . Ne kdy je to jako hodina logiky. Čo 

je du lež ite .  
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Ano a to se na počítači udělat opravdu nedá. 

Ale ve ts inou když  na vrh pr ejde do arčhitektoničke  roviny, tak tam už  se žaby va m č iste  

detailem a ja  detaily opravdu kreslí m 1:1 a kaž de ho v atelie ru nutí m vs ečhno vytisknout 

1:1, aby vs ičhni ve de li čo de lají . A vs ičhni me  ža to nena vidí , ale nakoneč to očení . Tr eba 

teď, pr í pad vy stavy - my se domluví me se, ž e tam budou vitrí ny, ve ktery čh budou modely 

a ja  se na ten vy kres dí va m a pta m se jak je to vysoko? No je to v pu lče. Tak r í ka m, no to me  

nežají ma , ale když  pr ed tí m stojí m, tak kde to ma m? U kolen, nebo v pase nebo u oč í ? No a 

tak teď to žač nou me r it. Toto když  skičuju, tak me  takova  ota žka ani nenapadne. Ví m, ž e 

když  se na ne čo čhči dí vat, tak to musí m mí t v u rovni oč í  nebo kousek pod nebo nad. Ale 

když  si da m ne čo ke kolenu m, tak byčh si musela sednout na žem abyčh to vide la. A 

takovouto čhybu neude la te, když  skičujete, protož e si v hlave  r es í te – nakreslí te si č love ka, 

pak si ude la te u hel oč í  a do toho pak da te čokoliv. Kdež to když  to de la te na poč í tač i, tak 

vidí te pločhu a lupnete to, kde se va m to v te  plos e lí bí .  

Ne kdy taky na vs elijaky čh skiča čh vysve tluji klientu m čo je draž s í , ne kdy jim r í ka m, ž e 

mu ž eme ude lat toto a toto a to žnamena , ž e strop bude takovy to. A tr eba jenom ude la m ten 

obrys stropu. 

 

Skica 39 - Eva Jiřičná - Oranžerie na Pražském hradu 

 

Takže používáte skici při prezentacích, při přesvědčování? 

Ano.  

A přistupujete k tomu tak, že si říkáte, že nemá cenu dělat výkres s pohledem nebo 

vizualizaci protože skica to podá rychleji? 

Absolutne . Protož e vižualižače je fales na . Když  se podí va te tr eba tady na ty vižualižače, tak 

ten du m nikdy nebude takto vypadat. My se snaž í me da t klientovi jakousi pr edstavu a jes te  
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to de la me pr es ne koho kdo je spečialista na vižualižače. Ty budovy nejsou navrž ene , jsou 

v embryoničke m stavu a my de la me ne čo, čo vypada , jako kdyby tam ten bara k vž dyčky 

sta l. To je absolutní  fales  od žač a tku do konče. Du m než  se dota hne, než  se vyr es í  vs ečhny 

detaily, tak bude vypadat u plne  jinak.  

Když  de la m skiču, tak tr eba r eknu - ma  to č tyr i patra a když  se dí va te ž tohoto pohledu, tak 

to vypada  takto a ž da lky to vypada  takto. A se žnalostí  perspektivy r eknu - podí vejte se, 

tento ostry  roh, když  budete blí žko, tak se va m budova bude žda t stras ne  vysoka  a ž da lky 

se va m bude žda t spí s  s iroka  a plačata . A to vs ečhno por a d pr i tom rožhovoru kreslí m. Ale 

jak r í ka m, ja  jsem stara  ba ba. Ale vs ečhny studenty nutí m, aby vžali tuž ku do ruky a 

ve ts inou jsou ža to vde č ní .  

 

Skica 40 - Eva Jiřičná - autobusové nádraží Canada Water 

 

Já beru vizualizace jako nutné zlo dnešní doby, je to takové šidítko. 

Ano, pr esne  tak. 

Otázka je jestli se tomu dá vyhnout. 

V dnes ní  dobe  ne, protož e to vs ičhni klienti čhte jí . Dr í ve arčhitekt ža visel na tom, ž e svy m 

u stní m poda ní m a svou skičou ví čeme ne  projekt proda val a skiča se vyví jela čelou dobu až  

do konče, takž e klient byl por a d s arčhitektem na stejne  u rovni. Kdež to teď da te klientovi 

vižualižači na žač a tku a on r ekne dobr e, tak ja  utratí m miliony. A pak čelou dobu musí te 
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r í kat - ale tady ja  musí m žme nit toto a tady pr ijde komí n a tady ja  neví m čo a to je s patne . 

Ja  se tomu veliče bra ní m, ale bohuž el vs ičhni vižualižače vyž adují . 

Prostě žijeme v takové reklamní bublině.  

Nejhors í  je, ž e vižualižače de la me v dobe , kdy jsme tu budovu nenavrhli a pak to žpe tne  

navrhujeme podle te  vižualižače, abyčhom klienta pr esve dč ili, ž e dostane to čo žaplatil, 

nebo to čo se rožhodl žaplatit. Anglič ani r í kají : to je jako postavit kone  ža vu ž. 

 

 

Skica 41 - Eva Jiřičná - autobusové nádraží Canada Water 

 

Vidíte rozdíl mezi tím jak přijímají skicování a proces navrhovaní investoři v Čechách a 

v Anglii? 

Ví te to ža lež í . Lidi jsou ru žní , ale ve ts inou jsou ru žní  tady i tam. Ne kter í  klienti jsou 

spokojení , když  jsou u projektu od žač a tku do konče. Involvovaní  v kaž de  fa ži, kde jsou 

ota žky, na ktere  se hleda  odpove ď a posouva  se vs e o stupí nek da l. Takž e na tom sčhodis ti 

stoupa te, až  jste na koneč v poslední m patr e. A ne ktere  lidi to nebaví  a už  to čhte jí  mí t 

hotove  a r í kají  - ude lejte si to jak to čhčete, ja  jsem va m r ekl čo čhči. Ale klient nikdy neví  

čo čhče a je na arčhitektovi, aby mu doka žal, ž e vlastne  on neví  čo čhče a ž e ma  ru žne  

mož nosti a ž e o tom musí  žapr emy s let a ž e se proste  do toho pročesu musí  dostat a prož í t 

to s  arčhitektem. Lidí , kter í  ve dí  čo čhte jí  je stras ne  ma lo. Ale skiči poma hají , protož e 

klient že skič dostane synte žu ota žek. Když  ude la m tr eba tr i č a ry, tak ž toho vžnikne jen 

jedna ota žka a když  ude la m tr eba takovouto vižualižači (požn.: vižualižače polož ena  na 

poliči v atelie ru), tak ma  klient ota žek moč – budeme r es it včhod, nebo osve tlení  horní ho 

patra, nebo pr í stupovou čestu.  
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Já jsem to myslel ještě tak, že Češi rozumí všemu, že si doktor práv umí vlastníma 

rukama postavit chatu, takže do procesu navrhování víc kecaj. Cítíte rozdíl, že lidi 

v zahraničí říkají, vy jste profesionál, tak mi poraďte, jak to má být? 

No, bylo by to ba ječ ne , kdyby to byla pravda, ale bohuž el. Ne kdy se to stane, ja  si nemu ž u 

ste ž ovat, my jsme me li fu ru vynikají čí čh klientu , ale taky fu ru obtí ž ny čh a to na obou 

strana čh kana lu. Ne ktery  lidi proste  neradi ustupujou ž toho, ž e mají  vž dyčky pravdu.  

 

Skica 42 - Eva Jiřičná - autobusové nádraží Canada Water 

 

Říkala jste, že skicujete v jakékoliv fázi návrhu. Znamená to, že začínáte skicou? 

Ano žač í na m. 

Zjistil jsem, že někdo si návrh nejdřív promýšlí a pak teprve skicuje, někdo zase tak 

dlouho čmárá, když to přeženu, až se z toho něco zrodí.  

Ne kdy tak a ne kdy tak. Když  pr emy s lí m o na vrhu, tak pr emy s lí m vižua lne . Ja  nepr emy s lí m 

jako když  č tu knihu, ale pr emy s lí m, ž e tady ma m urč ite  funkče, tady ma m jine  funkče, tady 

tr etí  funkče, takž e kolem me  to je v prostoru. A potom se mi to na papí r jednodus e 

pr eda va . A nejsem jako ne kter í  kolegove , kter í  jsou sčhopní  napsat popis toho, čo ude lají . 

To ja  v ž ivote  nemu ž u napsat. Ja  tu ruku potr ebuju a papí r take . 

Ano to je pravda, že někteří architekti si kromě skic píšou explikace. Návrh si naskicují, 

ale také napíšou explikaci. 

Tak to ja  si pokud mož no nepí s u nič. Nemu ž u r í čt, ž e byčh nebyla sčhopna  ne čo napsat, ja  

obč as ne čo sesmolí m, ale de la m to nerada a pokud to mu ž u ude lat č a rou, tak to vž dyčky 

ude la m č a rou. To už  opravdu musí m by t pr inučena, abyčh ta slova ne jak využ ila. 

Nas e vs ečhny tvor ive  vlastnosti jsou v ruče a vs ečhno naví č meži rukou a oč ima tvor ivosti 

pr eka ž í .  

Děkuji za rozhovor. 
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ROZHOVOR – MICHAL KRIŠTOF                                                                                   
3. 10. 2018, RESTAURACE KANTÝNA 

 

Michale, skicuješ a jaký máš vztah ke skicování? 

Skičuju, skičoval jsem vž dy. Myslí m si, ž e uč itele  jsou du lež ití , ž e na s k tomu dota hli, ž e to 

proste  musí me de lat. A my jsme ryčhle počhopili, ž e skičova ní  je žpu sob, ktery m se uryčhlí  

rožmy s lení . Jako arčhitekti se rožmy s lejí  možkem a prava  ruka možku je ruka, takž e když  

č love k nad ne č í m rožmy s lí , tak je stras ne  ryčhle  si ne čo nakreslit a ne čo si rožmy s let. 

Proste  rožmy s let rukou je ve č, kterou umož n uje skičova ní . Č love k když  hleda  a kreslí  nebo 

když  sočhar  kuta  svoje ve či, tak hleda  tvar, nebo hleda  ne jakou proporči. A myslí m si, ž e 

bež skičova ní  to u plne  nejde.  

Takž e skičujeme, nauč ili na s to nas i uč itele , vysve tlili klady, ža pory. Je to nepr esne , ale 

č love k ma  tročhu svobodu, ž e když  taha  č a ry v Autočadu tak tam není  to žjednodus ení  č a ry 

nebo tlous ťky č a ry. Ale pro žjednodus ení  na padu je to dobre . Samožr ejme  je pak proble m 

s pr ekreslova ní m. Když  č love k ne čo vymyslí  rukou, tak potom když  to pr ekresluje do 

poč í tač e tak to nikdy napoprve  nefunguje. Takž e standardne  de la me, ž e si de la me koleč ko, 

ž e ne čo naskičujeme, hodí me do poč í tač e a potom vytiskneme a žnovu do toho ne čo 

dokreslí me a žnovu se upravují  ve či, s í r ky, tlous ťky a žase a žase. Je to takovy  kolotoč . 

 

 

Skica 43 - Michal Krištof - Innovatrics headquarters, Bratislava 
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Takže skicujete do vytištěných návrhů? 

Ano do první čh vytis te ny čh ve čí . Ne kdy žač í na me tí m, ž e si vytiskneme situač ku a do toho 

ne čo nakreslí me a potom to pr ekreslí me a žnovu a žnovu se to kreslí  do vytis te ny čh ve čí . A 

k tomu doprova ží me na vrhy napr í klad kreslení m pohledu  a prostoru  a tak tvor í me 

čelkovou pr edstavu. A to byla ve č, kterou na s nauč ili nas i uč itele , ž e skičovat je du lež ite  a 

my jsme si to pr isvojili. Tí m, ž e pračujeme na poč í tač í čh, tak v podstate  ten neusta ly  

kolotoč  nakreslit, pr ekreslit, vytisknout, pr ekreslit je ryčhly . Stars í  arčhitekti to nede lali, 

protož e neme li mož nost tak ryčhle a efektivne  v poč í tač i pr ekreslovat na vrhy, žnovu 

vytisknut a žnovu upravit. Tí m, ž e jsme žruč ní  v poč í tač í čh je koleč ko jedne  idei vč etne  

pr ekreslení  velmi ryčhle . My doka ž eme ude lat ža 3 hodiny to, čo stars í  arčhitekt de lal dva 

dny tí m, ž e ne čo nakreslil, pak to ne komu dal pr ekreslit a pak korigoval. Doka ž eme tedy 

ryčhle a efektivne  pračovat. A to není  nič nenorma lní ho. Myslí m, ž e takto pračuje hodne  

lidí  ž nas í  generače. Ale potom bylo žají mave , ž e když  jsem odes el do BIGu, tak jsem se 

setkal s tročhu jinou ve čí . Tam se  skičovalo prostr edničtví m 3D modelu . To jsem moč u na s 

na s kole nežaž il.  

Hrubé objemové modely?  

Jake koliv modely, ž č ehokoliv ž extruďa ku , ž tenky čh ve čí  ž papí ru . Č love k když  rožmy s lí , 

když  kreslí  nejen rukou a kreslí  v poč í tač i a vytva r í  i 3D modely. Byli jsme nučení  kaž dou 

ideu žkous et v 3D modelu, rea lne m. U na s v nas em prostr edí  bylo be ž ne js í , ž e se vymyslel 

projekt a potom se de lal jen fina lní  model pro klienta. A vlastne  v Da nsku je be ž ne , ž e se 

použ í vají  modely jako skiči. V tom č love k č astokra t uvidí  spoustu ve čí , a hlavne  

komplikovane  prostorove  ve či nema  mož nost jednodus e nakreslit a domyslet si 

souvislosti. Je leps í  když  to vidí  ve 3D modelu pr í mo pr ed sebou. Z jake hokoliv materia lu – 

plasty papí ry, takove  ty foamy, extruďa ky ru žny čh tlous te k. Takž e to čo jsme se nauč ili bylo 

myslí m du lež ite  a když  jsem pr is el žpe t do Č ečh a žalož ili atelie r, tak jsme žač ali použ í vat 

stejne  postupy. Pračujeme s tí m u plne  be ž ne . Napr í klad když  ma m situači, nakreslí m si do 

ní  pa r ve čí  rukou a tu žač nu použ í vat jako podklad, ktery  si naskenuju. A buď do toho da l 

pr ekresluju, nebo r ež u skalpelem a vytahuju ž toho modely. Takž e skičova ní  u na s je i 

takove to. To žnamena  skuteč ne  rea lne  3D skičova ní . A je to pračovní  postup, není  to fina l. 

Pak take  de la me fina lní  modely. V minulosti to myslí m nebylo tak be ž ne . Stars í  arčhitekti 

me li žr ejme  tak skve lou prostorou deskriptivní  pr edstavivost a me r í tko v ruče, ž e když  

de lali č a ru, tak ve de li, ž e je v takove m a takove m me r í tku. To my neumí me. Když  ne čo 

nakreslí m tak neví m kolik to me r í . Proble m s me r í tkem ma me vs ičhni mladí  a snaž í me se 

to pak vyčhyta vat 3D modely, vižualižačemi a skuteč ny mi modely a postavič kami 

v modelečh abyčhom nas li to spra vne  me r í tko.  
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Skica 44 - Michal krištof - vila Bratislava 

 

Uvědomil jsem si, že vaše generace už nekreslila u rýsovacího prkna na papír, ale už 

rovnou na počítači. 

Jen první  semestr jsme me li požemní  stavby. To jsme museli kreslit první  vy kresy 

Rotringem, ale druhy  semestr už  by na poč í tač i. Teď už  prva či asi de lají  vs ečhno v poč í tač i. 

Ale pak se evidentně ztrácí cit pro měřítko. Někteří architekti říkali, že když mají nové 

architekty po škole a řeknou jim vytiskni mi to 1:100, tak oni vůbec nevědí co s tím, 

protože jsou zvyklí na to nekonečné měřítko počítače. 

Je to tak a ani ja  to neví m. Me  to je jedno ja  když  si tisknu, tak netisknu v me r í tku, da m 

proste  fit to page, čo se mi tam vejde, vy r ež, ktery  me  žají ma  si vytisknu a ner es í m vu beč 

me r í tko. 

A jak pak poznáš, že to má správné rozměry? 

To se testuje jiny mi ve čmi. Pra ve  tr eba 3D modely, čož  je dobra  ve č. Samožr ejme  de la me 

3D modely v me r í tku, kde ma me na bytek, pana č ky a pak to vidí me. A kaž dy  model, když  se 
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da le rožpračova va , tak se prove r uje na ví če ve čí . Take  už  ma me žkus enosti, takž e už  ví me 

čo a jak ma  by t. Neusta ly m prome r ova ní m ve čí  ví me. Snaž í me si osahat prostor pr es 

vs ečhny mož ne  ve či. Opravdu je toho ví č. Napr í klad když  de la me okna tak čhodí me po 

me ste  a me r í me si tlous ťky ve čí  a žjis ťujeme čo je ma lo a čo je moč. Nema me takovou 

s kolu jakou me li ti star í  fačhmani a snaž í me se to vyčhytat dals í mi žpu soby. A du kažem 

mu ž e by t, ž e když  pr ijdeme na ne jakou stavbu, kterou realižujeme, tak me  nikdy 

nepr ekvapí . A je to skoro s koda.  Protož e vs ečhno vidí m dopr edu na 3D modelečh 

analogovy čh i digita lní čh, tak to ma m osahane , kaž dy  čentimetr, ž e když  pr ijdu na stavbu, 

tak je to tak, jak jsem si myslel. Čož  je samožr ejme  dobre , ale na druhou stranu pr ičha ží m o 

ten moment první ho pr ekvapení . Z e č love k pr ijde, ma  ne jake  oč eka va ní  a r ekne si wow. 

Tak to nema m, protož e jsem v tom tak dlouho ž il. 

 

 

Obr. 45 - CHYBIK+KRISTOF - modulární jídelna KOMA 

 

Vy také používáte vývojové diagramy - skládání a ubírání hmot pro vysvětlování 

myšlenky. Takovéto didaktické popsání myšleny děláte až pro investory až když už máte 

projekt hotový? Nebo máte obdobnou věc už při vývoji ve skicách? 
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Be ž ne  workflow je, ž e si da me první  workshop, kde se baví me s ostatní mi o čo jde, ude la  se 

analy ža žada ní , potom se to jes te  dopračova va  – žkouma  se program, kontext a tak da le a 

to vs e pak ukla da me to do takove ho A3 kní ž ky – vs ečhny informače a to je pak podklad pro 

první  designovy  workshop, kdy se jes te  snaž í me dostat do te matiky do žada ní  a buď spolu 

nebo samostatne  žkous í me navrhnout varianty čo by se dalo ude lat? A to jsou skiči. Zač í na  

to skičami vž dyčky. V první  fa ži se vytvor í  podklad pro rožmy s lení . A rožmy s lení  žač í na  

skičova ní m tak, ž e ma me situače nebo fotky a žač neme do toho vymy s let a jsou to ve ts inou 

v první  fa ži skiči. Vž dyčky jde o ideu a končept. A te čh ma me tr eba tr i, č tyr i, pe t a ty pak 

spolu pročha ží me a rožpračova va me, resp. ne kdy spojujeme, ne kdy posouva me da l, ne kdy 

se snaž í me nají t kvalitní  ve či v jednotlivy čh idea čh a ty potom idea lne  spojujeme do fina lní  

varianty, ktera  je tí m pa dem komplexní , protož e ma  nejleps í  prvky a atributy ž mys lení  

ví če lidí , že s irs í ho pr emy s lení  nad te matem. Potom to prežentujeme klientu m ve fa ži 

variant. Samožr ejme  do toho pous tí me klienta, ktery  na m r í ka  čo si myslí , čo je dobr e a čo 

s patne . A ž toho potom var í me dals í  varianty, nebo fina lní  variantu. A varianty 

prežentujeme prostr edničtví m diagramu. 

Ale ty diagramy jsou detailně nakreslené a někdo to musí pečlivě překreslovat.  

Vs ečhno ma me jako skiči. Když  ma me prežentači pro klienta tak to pr ekreslujeme do 

poč í tač e, aby to vypadalo ví č profesiona lne . Kaž dy  kreslí me jinak a prežentače musí m by t 

unifikovana  ve vy raže, takž e to da va me do s ta bní  kultury, aby to vypadalo. A fina lní  

prežentače, pro ní  se diagramy vytva r ejí  č iste  pro klienta nebo ver ejnost abyčhom čo 

nejjednodus eji doka žali popsat končept nebo vy voj, aby to bylo čo nejpočhopitelne js í , 

protož e nema me ž a dne ho klienta, ktery  by byl arčhitekt, takž e mu nemu ž eme da t jen tak 

ne čo čo by hned čha pal. Prežentače se vž dyčky použ í va  pro pr esve dč ova ní  dals í čh 

partneru , klienta nebo dals í čh projektantu  a profesí , ktere  na tom pokrač ují  da le, takž e je 

dobre  uka žat o čo na m jde. 

A to jsi také začal používat v Dánsku? Tady to není úplně obvyklá metoda přesvědčování.  

Asi ano, ale myslí m ž e jsme to me li jako urč ity  standard už  když  jsme byli na s kole a de lali 

soute ž e buď profesiona lní  nebo studentske . Protož e když  je končept, na pad, idea tak je 

tr eba napsat pru vodní  žpra vu. Ale texty nikdo neč te, to na m bylo jasne . A jen vy kresy - 

pu dorysy pohledy a r ežy nestač í , protož e v porota čh jsou č asto ru žní  lide . Arčhitektu m by 

to stač ilo, ale č astokra t ve studentsky čh soute ž í čh jsou ru žní  žastupitele , starostove  a to 

jsou lide , kter í  nečha pou, ale když  se jim uka ž e pa r jednodučhy čh diagramu , na č em je 

žalož ena  idea, tak oni se pak mu ž ou žapojit do diskuže, protož e to počhopí  a ví  o č em 

na vrh je. 
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Potřebují příběh? 

Pr í be h, respektive vysve tlit. To je jednodučha  ve č. Arčhitekt navrhuje objekt, ktery  vžnika  

pr emy s lení m a vžnika  ž r ady du vodu . A tyto du vody je du lež ite  pojmenovat a žobražit. A 

když  to č love k doka ž e, tak je to u klienta o hodne  jednodus s í  na počhopení  a sčhva lení . A o 

to vlastne  jde. Aby ne čo klient počhopil. Setka va me se s tí m be ž ne . Pokud klienti ne čo 

nepočhopí  tak to neberou v potaž a neberou, ž e je to du lež ite  a tr eba to žadají  ne komu 

jine mu a tí m se to pr ede la . Oni musí  vs ečhny du lež ite  ve či počhopit, vží t je ža svoje a 

potom je mí t pojmenovane . Ve dí  proč  čo je, čo je du lež ite . A pak když  č astokra t i jednají  bež 

Obr. 46 - CHYBIK+KRISTOF – vývojové diagramy - modulární jídelna KOMA 
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na s, protož e nemu ž eme by t u plne  vž dy u kaž de  ve či, tak už  ty du lež ite  ve či ví  a hlí da  si je. 

Ví  čo je du lež ite  pro arčhitekta a čo není  a to čo není , tak si mohou promy s let a rožví jet.  

Viděl jsem, že máte v kanceláři 40 lidí. To je hodně.  

Tak ne jak 40, 50.  

A co ti co přijdou ze školy. Skicují, nebo zjistí, že musí skicovat? 

Ja  ani neví m. 

Ale pokud se diskuse odvíjí nad skicami tak musí. 

Ano pr ičha žejí  se skičami. Ale na rovinu je to tak, ž e ve ts inu ideovy čh ve čí  de la me my. 

Ty a Ondřej? 

Ja  a Ondra respektive na s  ty m. Kreativní  pr emy s lení  a skičova ní  se odehra va  meži na mi 

dve ma i ostatní mi ž atelieru, pr edevs í m ale se žkus ene js í mi arčhitekty, s lí dry ty mu , kter í  

jsou asi tak stejne  star í  jako my a pračujeme spolu dlouhodobe  a ví me, ž e to funguje. Kaž dy  

atelie r je tak tročhu s kolou pro vs ečhny lidi, kter í  se vža jemne  uč í . I my se uč í me, jak to 

de lat le pe, efektivne ji, ví č s í lene , ví č inovativne . Kaž dy  č love k, student, č erstvy  absolvent 

nebo žkus eny  arčhitekt, mohou pr ine st do diskuse žají mave  na pady. Od kaž de ho to 

oč eka va me. 

A myslíš si, že skicování může do budoucna úplně zmizet z procesu navrhování a že se 

vše bude navrhovat rovnou v počítači? 

Tak vs ečhno je mož ne . Klidne , proč  ne. A hodne  lidí  takto tvor í . 

S těmi co jsem mluvil, si to nemyslí, ale jsou to, řekněme, starší architekti.  

Jde to, proč  by to nes lo. Mu ž u si sednout a ude lat komplet projekt v poč í tač i. Ale vž dyčky 

jde o vy sledek a jake  gre mium arčhitektu  ohodnotí  jestli to čo vžnikne je kvalitní  nebo 

není .  

Ale jde přece také o to, že se pak přizpůsobuješ knihovnám a rozměrům. 

To až  tak ne, vs ečhno se da  de lat atypičky. 

A netrvá to déle než když si návrh ověříš rychle ve skice a dá se rychle změnit?  

Myslí m si, ž e urč ite  to jde. Kdybyčh čhte l tak doka ž u ude lat projekt bež toho, abyčh 

skičoval. 

A je to pak architektura?  

Klidne  mu ž e by t. Podle me  to urč ite  jde. Proč  by to nes lo. To se pak ale dosta va me do 

diskuse čo je to arčhitektura, kdo ma  monopol na to aby r ekl to je a není  arčhitektura. A to 

je u plne  jina  disertač ní  pra če. Ja  ani nema m jednu učelenou definiči arčhitektury. Adam 
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Gebrian jednou r í kal, ž e arčhitektura je inteligentní  pročes pr emy s lení , nebo tak ne jak. Ja  si 

myslí m, ž e to tak ne jak je. Je to vy sledek intelektua lní ho pr emy s lení  v kontextu se žada ní m. 

Vy sledkem je stavba, ktera  kultivuje prostr edí  a je žasažena  do kontextu, udrž itelna  v č ase. 

A v ž a dne  definiči arčhitektury jsem neslys el slovo skiča. Jako, ž e to není  nutna  podmí nka. 

 

 

Skica 47 - Michal Krištof - nájemní bydlení Brno, ulice a vnitroblok 

 

Jenže skica se bere jako samozřejmost, nebo respektive brala se jako samozřejmost 

procesu navrhování. 

Ano, ale myslí m si, ž e vu beč nemusí  by t použ ita . Z e se da  čely  projekt ude lat tak, ž e se 

žač ne de lat skiča ne tuž kou, ale 3D skiči ž rea lny čh ve čí  a to se pak žač ne digitaližovat. Ale 

jde take  o u hel pohledu, jaky  du m se vlastne  vytva r í . Za lež í  na končeptu. Napr í klad, když  je 

končeptem silna  končeptua lní  mys lenka, ktera  nepotr ebuje ove r ova ní  ve skiča čh, tak to 

klidne  mu ž e fungovat. Zna m tvorbu, tus í m, bražilsky čh arčhitektu , kter í  mají  silne  ve či. Oni 

vlastne  de lají  domy tak, ž e pr ijdou na požemek, vykopou dí ru, vylejou to betonem, 

ždvihnou to nahoru a potom mají  du m, ktery  osekají  a osadí  skla a dovnitr  dají  na bytek a je 

bara k. A to je velmi silna  končeptua lní  site spečifič arčhitektura, kde arčhitektura vžnika  
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ví če ž rea lne  tvorby, než  pročesem ne jake ho vymy s lení  jako skičova ní , kreslení  vy kresu  a 

tendrove  dokumentače.  

Otázka je, jestli je to snazší cesta? 

To neví m jestli je to snažs í , ale je to du kaž toho ž e se da  arčhitektura de lat bež skičova ní  

akora t pročes tvorby je jiny . Je takovy , ž e tvor í m rea lne  rukama a rea lne  v prostoru a 

využ í va m jine  prostr edky. Napr í klad teď de la me jeden du m. Je to vinar ství . Když  jdu 

atelie rem, tak vidí m hodne  ve čí , vs ečhny projekty, ktere  de la me standardní m žpu sobem, 

kdy je idea, kterou nakreslí me, pr ekreslí me, r es í me, kreslí me. A kaž dou č a ru jsme 

vymysleli my lide  a to to na s tročhu omežuje a s tve. A u toho vinar ství  jsme pr is li 

s končeptem, čo kdyby vinar ství  jsme nevytvor ili my, ale pročes fermentače, ktery  vytva r í  

ví no. Takž e jsme fermentovali u na s v atelie ru ne jake  ve či a žkous eli jsme fermentači ž ví na 

a ono to de lalo takove  žají mave  reakče, to jsme naskenovali a sken jsme žve ts ili a vytvor ili 

du m, ktery  je v ža kladu vytvor eny  experimentem. Pak jsme se tí m da le bavili a ano ne kdy 

jsme i skičovali ve či ž interie ru. 

No, ale museli jste doskicovat detaily?  

Ne čo k tomu doskičujes , ale napr í klad je to takova  postranní  u vaha nad tí m, ž e ža klad toho 

domu, ten končept byl navrž eny  bež skičova ní .  

Ale skica je pak přece nejjednodušší komunikační nástroj. 

Ano je vž dyčky je, ale nemusí  by t. Je to jen nas í m stylem pra če, jak jsme žvyklí . Ja  jsem 

tr eba žvykly  na to mí t požna mky v notesu a kalenda r  v notesu. A koupil jsem si první  

iPhone pr ed x lety, ude lal si kalenda r  do poč í tač e a kalenda r  tis te ny  jsem žahodil. Taky 

jsem si nedoka žal pr edstavit jak to budu žapisovat. Nedoka žal jsem si pr edstavit jak to 

bude, protož e rukou si to žapsat je ryčhlejs í  a nají t ne ktere  ve či je ryčhlejs í . 

Ale elektronický kalendář přináší jiné výhody a proto se tak rychle začal používat. 

Ano, ale urč ite  je mož ne  pračovat bež skič. Sa m to asi de lat nebudu, ž e byčh tvor il bež 

skičova ní . Ale myslí m si, ž e klidne  ža 10, 20 let to tak nemusí  by t, mu ž ou se žme nit lidi a 

styl pr emy s lení . Je to vide t u mnoha ve čí . R í ka  se, ž e když  pr is ly extrudovane  modely, tak to 

žač alo pr ed asi patna čti lety v Holandsku a to je to takovy  fenome n, protož e do te  doby se 

takove  modely nede laly a byla takova  relativne  nova  ve č a ono to take  tročhu žme nilo 

pohled na arčhitekturu a tvorbu arčhitektury v ra mči žjednodus ení  a neví m č eho vs eho 

jes te . Take  si myslí m, ž e když  se dí va m na dvouletou dčeru, ktera  umí  ovla dat iPhone a 

pustí  si video na Youtube. Ona jes te  neumí  ani por a dne  mluvit a ovla da  software u plne  

jinak než  my dva dohromady. Takž e klidne  se mys lení  mu ž e posunout u plne  jinak.  
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Skica 48 - Michal krištof - bytový komplex, Brno 

 

Ale existují teorie, že chápání světa se děje fyzicky a což elektronická média 

neumožňují, takže děti, které vyrůstají na elektronických médích chápou svět mnohem 

omezeněji, než ty které se učí fyzicky.  

Ano a arčhitektura je fyžička  ve č. No neví m. Myslí m si, ž e ža lež í  hodne  na končeptu, ž e 

když  vymy s lí me ne jaky  končept, tr eba silny  končept arčhitektury, tak se skiča nemusí  

použ í t.  

A znamená to zjednodušení? Když se skica nepoužije? Já myslím, že zatím ne, že zatím 

nejsou takové nástroje. 

Neví m. Myslí m si, ž e mu ž e existovat arčhitektura, ktera  je silne  končeptua lní  a ktera  

nepotr ebuje ani jednu skiču v ra mči čele ho pročesu. Takž e není  nutne  mí t skiču jako 

na stroj. Ale to je jen odpove ď na ota žku, jestli je skiča potr ebna  pr i navrhova ní  

arčhitektury.  
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Nevidí m do toho čo bude ža 20 ža 30 let. Teď se mluví  o tom, ž e my už  teď, respektive nas e 

de ti budou myslet u plne  jinak než  jak mysleli lidi stars í  s koly. Podle jedne  studie, kterou 

jsem č etl, ovlivn uje internet mys lení  lidí . Mys lení  pr edčha žejí čí čh generačí  bylo linea rní , to 

žnamena , ž e č tu a jdu da l a da l linea rne . Je to pra če vž dy jen s jednou informačí  a jednou 

ve čí . Teď je č love k žahlčeny  miliony informačí , takž e mys lení  dnes ní čh de tí  je ví če sí ťove , 

jako pavuč ina. Z e doka ž ou vní mat ví če ve čí  najednou a spojovat je do jednoho vy sledku. A 

to žase žnamena , ž e vliv tečhnologií  na arčhitekturu bude a velky . A ža lež í  kam se pohne i 

lidske  čha pa ní  a mys lení . Tečhnologie proste  me ní  mys lení  ž linea rní ho na sí ťove . Lidi jsou 

sčhopní  se tomu pr ižpu sobit a mož na  to bude ne čo žnamenat i v arčhitektur e. Mož na  ano, 

mož na  ne. A fyžička  žkus enost. Ano to si vs ičhni pr ejeme, aby to neskonč ilo v ne jake  

čreepy ve či, ž e de ti budou mí t virtua lní  realitu na hlave  a budou takto čhodit do žoologičke  

nebo ne kam jinam. A bude se jim to žda t tak realističke , ž e budeme moči by t jen ve 

virtua lní  realite , kde se budou vs ečhno objevovat nejen žvuky, ale i vu ne , takž e ža ž itek 

bude skoro rea lny .  

Potom uvidí me, čo bude. Proto byčh čhte l ž í t čo nejde le, abyčh vide l, jak to dopadne. Ale to 

nikdo neví . Pokud arčhitekturu žme nily extrudovane  modely, ktere  pr is ly ž Holandska pr ed 

asi dvačeti lety, tak neví m, čo mu ž e žpu sobit, napr í klad virtua lní  realita pro navrhova ní  a i 

pro vní ma ní  ve čí .  

Tak to už je vidět u současné architektury. Věci, které se navrhují dnes dřív nebylo 

možné navrhovat kvůli prostorovým souvislostem. Otázka je, jestli nejsme v nějaké 

přechodné fázi podobně, jako když se v renesanci objevil papír.  

Je to mož ne  a myslí m, ž e ve fa ži když  se bude dí t ne jaky  pr erod jes te  ví č, tak my budeme ta 

nejstars í  generače arčhitektu , ktera  bude r í kat, jak bylo skve le  skičovat. A ti mladí  budou 

jen s bry lemi žapojeny mi do poč í tač e a budou navrhovat jen pr es virtua lní  realitu a pr es 

pokroč ile  BIM syste my, anebo tak ne čo. Jsem žve davy , jak to bude. Je nutne  se toho dož í t.  

Děkuji za rozhovor. 
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ROZHOVOR – MICHAL KUZEMENSKÝ                                                                         
3. 12. 2018, FA ČVUT 

 

Když jsme dávali dohromady knihu o skicách, tak jsme od Vás žádné nedostali. Je to 

proto, že neskicujete? 

Nema m ž a dne  skiči. 

A nemáte je protože si neschováváte, nebo neskicujete?  

Tročhu od obojí ho. Jednak jsem generače, ktera  potr ebovala nežbytne  skiči aby ne komu 

vysve tlila vu beč jak to funguje. Aby dokonče byla sčhopna  odevždat studii. Neme li jsem 3D 

a poč í tač e, takž e souč a stí  odevžda ní  byly ruč ne  ude lane  vy kresy. Ve ts inou jsem to de lal 

tuž kou. Stras ne  jsem si oddečhnul, když  jsem nemusel. Dnes to mají  mladí  jinak.  

Druha  ve č. Skičuji u č elove  ž du vodu, když  vysve tluji. Když  si vysve tlujeme s kolegy v pra či, 

čo ma me na mysli. De la me teď ve ts inou ver ejne  žaka žky, takž e tam skičova ní  klientovi 

ví čeme ne  odpada , protož e to jsou promí tane  prežentače žastupitelstvu. A u individua lní ho 

klienta je skičova ní  stras ne  du lež ite , tam si s ní m sednu a kreslí m mu to, čo žrovna on 

nečhyta , tak mu to kreslí m. A když  ten hovor skonč í  tak ty skiči sbalí m a hodí m do kos e.  

Skiči čo ma te asi Vy na mysli, tak jsou skiči osobní  du lež ite , iničiač ní , když  se vymy s lí  du m, 

tak ty jsem nede lal nikdy. Protož e hlava si to umí  pr edstavit le pe než  se to nakreslí . Takž e 

jsem to nosil spí s  v hlave . A abyčh ne ktere  ve či nežapomne l, prinčipy, nebo prostorove  

r es ení  tak jsem si to kreslil na takove  male  papí rky, nebo jsem me l ses it a tam jsem si to 

žažnamena val. Teď to de la m tak, ž e ma m takove  ž lute  lí steč ky a na ty si to žažnamena m a 

nalepí m si to na žeď a pak to obč as sunda m a vyhodí m, když  už  to pomine. Takž e skiča m 

nepr ikla da m ne jakou velkou du lež itost.  

No ale vždyť říkáte, že je používáte. Skica nemusí být jen ideová, jde o pracovní nástroj. 

Ja  to myslí m jinak tročhu. Ja  skoro neumí m mluvit bež tuž ky. Se studenty jedine  s tuž kou, 

najednou když  žadrhnu tak musí m mí t vedle sebe stoh papí ru  a hned jim to vysve tluji na 

tuž če, takž e tuž ka je pro arčhitekta souč a st dialogu. Ale pr edstavte si tu obra čenou 

variantu, ž e si sčhova va m svoje ne jake  du lež ite  skiči a r í ka m si tahle jednou bude du lež ita , 

ta jednou vyjde v kní ž če. To si nedovedu u plne  pr edstavit.  

Je to pracovní nástroj. 

Ano tak, nikam da l to nesaha . Takž e skiči nema m. A opravdu je to tak pu l napu l protož e je 

ani nede la m. De la m vylož ene  pračovní  skiči, ktere  ani není  du lež ite  vide t.  

V jednom z posledních rozhovorů paní architektka Šrámková říkala, že si přemýšlení 

potřebuje ukotvit. To co vymýšlí v hlavě a je toho hodně, tak si to ukotví skicou, aby se 

k tomu mohla vracet. Tak podobný význam mají ty Vaše lístečky?  
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Mož na  ano. Protož e proste  když  toho de la m ví č, tak si to musí m žažnamenat, protož e jinak 

byčh žapomne l. A mož na  ukotvit je to spra vne , protož e pak se mi v hlave  rožjede jake  jes te  

by to mohlo mí t verže a ja  se pak podí va m na žač a tek jak jednodučhe  to bylo. Tak si tak 

jako da va m takove  por adí č ko, ž e si lepí m, když  me  ne čo nove ho napadne, tak si nalepí m 

papí rek a pak vidí m jak to jde a hele jak je mož ne , ž e to žač alo takto jednodus e a konč í  to 

takovy m bulshitem. 

U studentu  vidí m, ž e ne kter í  mají  jednu skiču du lež itou a nosí  si jí  s sebou por a d a pr i 

odevžda vče jí  tam take  dají . Ja  jim to nerožmlouva m. Mají  v tom ne čo ikoničke ho. A ne kdy 

jim r í ka m, ž e ta skiča je hežka  – tam jsi to doka žal lí p než  potom na tom bara ku. Ne kdy jim 

r í ka m ať si dají  torturu a tu skiču vyhodí . Z e tročhu kečají , protož e to ve skuteč nosti 

nedoka žali ude lat. Z e tak tročhu vymy vají  diva kovi možek, protož e to  pak není  tak 

navrž ene . Tak ma m tročhu stračh že sebestr ednosti arčhitektu . 

Zjistil jsem, že mladí architekti, kteří jdou po škole do ateliérů, tak neskicují a všechno 

dělají rovnou v počítači. Třeba Radek Lampa říkal, že skicuje 10 % studentů.  

Pročento nežna m, ale studenti mají  takove  noty sky, dokonče i mo dní  noty sky a nosí  to 

s sebou a nekečaj a opravdu si tam žažnamena vají . A mí sí  se tam žažnamena va ní  u plne  

ne č eho jine ho s  projektem. Oni de lají  jeden projekt, takž e je pro ne  du lež ity  a take  si 

žažnamena vají  kde čo. Ja  jsem že žač a tku čhte l, aby otiskovali pračovní  dení k a blí ž e jsem 

to nijak nespečifikoval. A dost ž ničh kopí rovalo ten noty sek a tam se str í daly, na boku 

na kup, nebo ne jake  telefonní  č í slo a do toho se prolí nalo jak vymy s lí  du m. Take  si tam 

nalepují  fotky. A hrožne  hežke  ža žnamy a bylo jičh spí s  ve ts ina, te čh kter í  si to takto de lali. 

A ža te čh osm let se to nežme nilo. Studenti jsou jiní , ale v tomto se moč nežme nili. Tr eba 

když  konžultují  a sedí  s na mi, tak si s sebou vežmou ne jaky  noty sek, kaž dy  to ma  jinak a 

ukažují  na m siče ne čo, nebo si to vytisknou ale ten noty sek mají  vedle sebe jako takove ho 

pomoční ka a když  s nimi mluví me tak oni obč as žalistují  žpa tky a to jsem de lal, ale utekl 

jsem od toho .., takž e nemyslí m si, ž e by se to žme nilo. Spí s  je to ve kem, u me  je to ve kem. 

Když  jsem byl v jejičh ve ku tak jsem take  me l noty sek a tam jsem si skičoval vs ečhno 

vč etne  toho, ž e pu jdu na ne jakou kapelu. Oni si tam da vají  take  kdečo. A da  se tomu hodne  

ve r it.  

Tak kde se pak skicování vytratí? Když jsem mluvil s majiteli ateliérů, tak říkali, že 

mladí neskicují. Nebo je při skicování jen nevidí? Nebo je taková doba, že na to není čas 

a všechno musí být co nejrychleji v počítači? 

Mu ž e to by t mnoha ve čmi. Tr eba, ž e je u toho nevidí . U na s je dobra  atmosfe ra, ja  si se 

vs emi tyka m, obe  strany se plaží me tí m u kolem, ž e na ne j pr ičha ží me společ ne . Ja  se jim 

tročhu odkryju a oni mi ukažují  svoje obra žky. To žnamena , ž e jsme ví č jako v jedne  parte , 

v jedne  kančela r i a společ ne  na ne čo pr ičha želi. A pak na konči jim r í ka m, tak a teď už  to 

čhčeme vide t jenom bež vas ičh intimní čh obra žku , ten vy sledek, protož e ten budete da vat 

v soute ž i. Tam na vas e skiči není  č as a mí sto. Mož na  je to pra ve  tí m, ž e jim to v urč itou 
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čhví li žaka ž eme tak ude la me ve ts í  str ih, mežití m, ž e to existuje. Tí m pa dem si už í vají , kdy 

jes te  mu ž ou a kdy je nesme jí  uka žat. Je tam ví č kontrast meži tí m, ž e ukažuji ne jake  sny, jak 

by to me lo vypadat a jak to nemu ž e vypadat. 

Za dobu rozhovorů s architekty jsem prošel různými názorovými stádii, kdy jsem byl 

skálopevně přesvědčený, že není možné navrhovat architekturu bez skicování, pak jsem 

o tom začal pochybovat, pak jsem mluvil také s Michalem Krištofem jako jedním 

z generace mladších architektů a nabyl jsem dojem, že skicování z procesu navrhování 

mizí. Z různých důvodů. Takže jsem došel k otázce, jestli je možné navrhovat 

architekturu bez skicování. 

Je. Pokud takto polož í te ota žku tak je. Ja  jsem to take  tak de lal, ale kooperače s ostatní mi 

lidmi to rus í . Takž e ja  nema m skiči intimní , iničiač ní  a ani jsem je nikdy neme l. Ale 

v momente  když  je na s v kančela r i deve t ž toho pe t je na s společ ní ku  a musí me si ne čo r í čt, 

tak se semnou, když  jsem introvertní  a vymy s lí m si to sa m v hlave , velmi s patne  

spolupračuje. Vlastne  není  nikdo, kdo by se jak napojil nebo jak byčh to komu pr edal. Ale 

když  jsem si s Davidem Krausem nají mal stejny  domeč ek ve dvor e, kde jsme kaž dy  ne jakou 

dobu sami vedli kančela r  o jednom č love ku, tak to bylo fasčinují čí  období , kdy jsem 

nemusel nikomu nič vysve tlovat, tedy nič komunikovat a tam jsem si už í val to, čo ma m ra d, 

ž e se soustr edí m na ne jaky  du m a jediny  komu ho ma m vysve tlit je klient a tomu ho, když  

pr ijde ža tr i ty dny, ho uka ž u ví čeme ne  hotovy  a vysní m si ten du m v hlave . Když  jede 

kančela r  tak se musí me neusta le vysve tlovat vs ičhni vs ečhno vs em a tam jsou skiči nutne .  

Takž e jestli ode me  čhčete odpove ď na tuto ota žku, tak je to žpu sobem čele  praxe, protož e 

je teď mnohem ví č než  kdy jindy kolektivní . Ví č a ví č je to kolektivní  č innost. Od žač a tku na 

tom partičipuje ne kdo, kdo je pr es teplo, vodu a podobne  ve či, protož e to vyž aduje dejme 

tomu ekologie. Neexistuje, ž e byčh si dumal v posteli a postupne  mi to vyležlo ž hlavy.  

A myslíte si, že hypoteticky jde navrhovat tak, že z hlavy to rovnou dáváte do počítače, 

který vás trochu tlačí do svojí logiky?   

Ano, protož e jsem to tak de lal. Ja  jsem neume l na poč í tač i, tedy ume l, ale pomalu. Mu j 

kolega ume l vy borne  a když  byla nova  žaka žka, tak jsem si jí  nosil v hlave , vysoustr edil 

jsem si jí  a tak ne jak nehla s ene  jsem mu o tom žač al vypra ve t. Sesedli jsme se u poč í tač e, 

on to tam da val, v podstate  tak ryčhle jak jsem mluvil a du m jsme ude lali be hem 

odpoledne. Be hem odpoledne bylo na monitoru to, čo jsem me l v hlave . Ale bylo nutne  se 

soustr edit. To se de jí  žvla s tní  ve či, tr eba, ž e ma te du m projity  že vs ečh stran, ne čo jako 

kdybyste toč il film a podí val se na ne čo ž obou stran a meži jedne mi dver mi to nesede lo o 

metr a pu l. Me l jsem vysne ne  čhožení  po tom dome  a na jednu ve č jsem žapomne l. Pak je 

to takovy  str ih v realite . Ty pr edstavy mu ž ou by t i nepr esne . Z e najednou žjistí te, ž e ma te 

tr i kusy domu, ktere  tročhu nesedí . Ale od toho je pak poč í tač , aby se to vymyslelo. Ma me 

to ožkous ene , ž e to s lo, ž e to jde vymyslet v hlave .  
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Ještě jedna věc souvisí se skicováním. Když se navrhovalo na prkně, tak měli všichni 

zažité měřítko. Teď když se všechno dělá v počítači, tak tam měřítko chybí. A mladí se 

třeba vůbec netrápí s měřítkem, když si něco tisknou.   

Když  jsem se nauč il dobr e na poč í tač i, tak jsem ž toho byl tak vytr es te ny , ž e jsem hned 

volal kamara dovi do Holandska. A to bylo be hem asi dvou odpolední , kdy jsem r ekl kluku m 

ž kančela r e, ž e to potr ebuji, ž e žtra čí m pračovní  na stroj, ž e tuž ka už  nestač í . Byl jsem 

neurotik, ž e mikrotuž ka, koupil jsem si 0,3 už  ve s kole, nedosahuje pr esnosti. V poč í tač i 

existuje me r í tko – 1:1, absolutní  čož  me  stras ne  vyhovuje. Ja  jsem ž toho byl u plne  na 

made ru, když  jsem to žjistil. Nejenom, ž e ve 3D, ale ž e to po me  vyž aduje 0,0000 pr esnost. 

Tak me  to fasčinovalo a když  sčroluju, tak to jde por a d žve ts ovat. Takž e to ma  absolutní  

me r í tko 1:1. 

To ano, ale pak můžou vznikat věci, které nedávají smysl. Když se kreslí na papíře tak je 

pořád vidět poměrná velikost. Kdyžto v počítači se to nepozná. 

To ma te pravdu a funguje to hlavne  u velky čh ve čí  a u urbanismu. V poč í tač i to nikdy 

nevidí te v čelku. Vlastne  spí s  nara ž í te na žobražení  než  na me r í tko. Fasčinují čí  je, ž e když  

se kreslily dr í v ruč ne  pla ny, tak jste na stole me l me sto a nikdy jste ho nevide l jen kousek. 

Na monitoru vs eho vidí te kousek a to je nebežpeč ne . Ať už  to bylo v libovolne m me r í tku, 

tak na stole to me sto por a d lež elo a když  se kusy barvily, tak lidi pr í mo vide li jak to vypada  

dohromady. Na monitoru si s tí m hrajete tou pačič kou a když  r eknu ukaž  to čele  a když  to 

odjede, tak je ž toho palač inka. Pak si r í ka m kruči to by čhte lo monitor velky  jako stu l. Jo to 

ma te pravdu, to je nebežpeč ne , ž e si neprož ijete velky  pla n. Velky  pla n je du lež ity .  

A jak řešíte se studenty, aby nedělali chyby v poměrech, aby nedělali záchod dvakrát tak 

velký než je potřeba.  

My vž dyčky pr ed žač a tkem semestru hrožne  dlouho probí ra me me r í tko. Vs ičhni mají  

pr ika žane  stejne  me r í tko. De la me vž dyčky stejnou u lohu. Uka žalo se skve le , ž e se čely  

atelie r soustr edí  na jednu ve č, na jednu u lohu. A stras ne  dlouho vybí ra me, než  studenti 

pr ijdou na du vod toho, jak my r í ka me, žobražení . Z a da m po vs ečh, aby me li tento vy r ež 

mapy, je jedno ž e to umí te žmens it, žve ts it, proste  vž dyčky po va s budu čhtí t tento vy r ež 

1:300, protož e ví m, ž e se v ne m objeví  jak pu dorys tak situače. Čely  semestr po vs ečh 

studentečh čhči, aby nevyr eža vali a vž dyčky promí tali stejny  vy r ež abyčhom nežtratili 

souvislost. A stras ne  dlouho s tí m hy beme. V momente  když  vs ičhni čely  semestr pračují  

na stejne m vy r ežu, tak nikdy nežtratí  pojem, čo jejičh kolega navrhuje, nevidí  u seky stavby. 

Takž e to trva  ty den nají t me r í tka, aby se na m nerožjely, aby nede lal kaž dy  u plne  jiny  u kol. 

A už  od žač a tku mají  de lky ulič ní čh profilu  a ja  jim r eknu odkud kam, protož e tam jsou 

referenč ní  vy s ky. Takž e pr esne  toto, na čo jste ka pnul, je du lež ite .  

Aby se ryčhle dostali do jine ho me r í tka, tak taky de la me to, ž e hned tr etí  prežentače je byt. 

To žnamena , ž e de lají  du m, ktery  je 300 metru  dlouhy  a najednou de lají  tr i byty a tam mají  

parkety, ž idle, vs ečhno. A dostanou se najednou do 1:1 a pta m se jičh na to, jestli sve tlo je 
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pr esne  uprostr ed stolu a proč  není . A tí m pa dem ten vy let do 1:1 je s ok a oni se pak hned 

ž ne j vra tí  žpa tky, protož e na dals í  prežentači, čož  je ža č trna čt dní , prežentují  žpa tky čelek, 

ale už  nemu ž ou žapomenout na ten vy let. Takto jsme si to vymysleli, aby ume li žoomovat 

me r í tkem a aby vž dyčky ve de li v jake m jsou.  

Takže je to taková výuka citu, když odpadlo rýsování na papíře, které mělo učení citu 

v sobě samo obsaženo? 

Ano. To pak ne kdy, když  jde č love k po uliči tak vidí , ž e du m je navrhovany  maxima lne  

1:100. Jdete a r í ka te si, ve 3D toto muselo by t skve le , ne jaky  ra m toho domu, ale on je tak 

velky , r í msa na norma lní m dome  je tak akora t pe kne , ale tam najednou je to jinak.  

Ztrácí to pak přirozenou velikost pro člověka, jakousi kontaktnost? 

My jedem ryčhle 1:1 nebo 1:20 a studenti mají  v tu samou dobu byty 1:20, aby ve de li čo je 

ža dver e, jak boučhají , jestli jsou prosklene , nebo neprosklene , jak hluboko jsou prosklene  

a ža roven  mají  ude lat pohledy a r ežy fasa dy a tr eba vstupní  dver e. A v ten moment si tam 

jes te  nakreslí  č love ka. Takž e se musí  dostat do me r í tek a neulí tnou v tom čo čelou dobu 

kreslí , ž e r í msa je pu l č love ka. Takž e to me  hrožne  baví .  

Be hem semestru jim take  da va me takove  mikropr edna s ky a jedna je o žobražení . A de la me 

to prostr edničtví m hyperrealistu , kter í  me li kalifornske  sve tlo a Sčhikanedra, ktery  si 

vymy s lel sve tlo. Tak jim ukažujeme ru žne  typy žobražení , na malí r í čh, nebo na 

neorealističky čh fotografečh ž 1950. Ukažujeme čo je du lež ite  a jak žobražovat, aby to jes te  

me lo pointu. Z e dejme tomu když  se dí va te ž okna, tak lečkdy va s  pohled je vž dyčky jen 

ra no. Tak čo kdybys to ude lal ž okna ra no, protož e vedle je vysoky  du m, ktery  nikdy 

nedoka ž es  žabrat, ale vysoky  du m bude vž dyčky ha žet stí n a bude vž dyčky pr í tomny  tí m 

stí nem. A ukažujeme obražy, ktere  jsou pra ve  takove . Nebo de la m vy r ežy ž obražu , kde 

du m už  není  a je tam jenom jeho stí n a vs ičhni tus í , ž e je tam vysoky  du m. 

Když pracujete s takovouto emocí, tak není rychleji postihnutelná skicou než počítačem, 

který je hrozně přesný? 

Myslí m, ž e Kokolia r í kal „když  čhčete by t pr esní  na obra žku, tak musí te tročhu lha t“, nebo 

ne čo v tom smyslu. Z e tam musí  by t nadsa žka. Jsou genia lní  lidi, kter í  kreslí  na dherne . 

Kopč a (Prokop Toma s ek) kreslil ve s kole a my jsme ve de li, ž e ho nikdy nedož eneme s te ma 

vodovkama, ž e tam umí  da t be hem pa r minut ne čo, čo my neumí me. Ale to jsou vy jimky.  

Když jsem s Prokopem Tomáškem mluvil, tak si postesknul, že lidi, které má v ateliéru 

neskicují.  

K tomu postesknutí  by me lo patr it r í čt - a kdo jinej než  Kopč a by si me l postesknout. Už  ve 

druha ku, nebo snad i v prva ku jsme ve de li, ž e Kopč a exčelentne  kreslí , ž e tr eba i mu ž e 

žapomenout jak je to navrž eno, ale pe kne  to nakreslí . 
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U něj by se dalo říct, že se to trochu podobá vizualizacím, které taky nejsou pravdivé. Že 

se člověk nechá ošálit tou krásou provedení.  

Ja  si nemyslí m, ž e kra sou, spí s  emočí . Z e on tí m doka ž e vyta hnout jen to du lež ite , čož  je 

super. A to je du vod proč  my v polovine  studentu m ukažujeme malí r e mí sto vižualižačí . 

Ukažujeme, ž e oni ten obraž nekreslili, aby nakreslili realističky gara ž  tak to vžbužuje 

ne jakou emoči jako smutek. Gara ž , prs í , te čh gara ž í  je dvačet, je tam ne jake  kr oví . Je to 

podobne  tomu čo studenti navrhují . A r í ka m jim. Ta navrhovana  perspektiva ma  vžbužovat 

ne jakou emoči. V rea lu to nikdy není  postavene  bež emoče.  

 

 

Skica 49 - George Shaw - The National Game 

 

Jes te  jsem Va m čhte l uka žat jednu ve č. Proč  vlastne  nemu ž u nič r í kat proti skičova ní . My 

jsme de lali de tsky  domov pro Ne mečkou nadači, ktera  finančovala de tsky  domov 

v Č ečha čh i v Ne mečku. A oni potr ebovali sehnat pení že od ver ejnosti a to se de lalo pomočí  

RTL a museli jsme dokumentovat i postup pra če a sdí let to s te mi de tmi. My jsme byli meži 
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de tmi ž de tske ho domova a ja  jsem me l vymys leno, ž e tam pr ijdu, nenajdu svojí  tuž ku, oni 

mi musí  nají t svoje tuž ky, ja  jsem si vybral a na jejičh stole jsme jim museli vs ečhno 

vysve tlit. A to pak žapomenete, ž e skiča musí  ne jak vypadat, ž e mu ž e by t pastelkami. A ty 

de ti tomu musí  rožume t. Čo existuje, čo je nove , tady mají  žahra dku, ž e tady ve dvor e 

budou ježdit auta a tady je uliče. Takž e jako arčhitekt se skič nežbaví m, ani nečhči. Ale toto 

není  žrovna skiča, ktera  by se dala vystavovat. Ale pr ipada  mi du lež ite , ž e se arčhitekt musí  

vypor a dat s tí m, ž e se baví  s lidmi. Z e to ani nijak jinak nejde. Ale toto byl extre m. Bylo 

potr eba udrž et požornost patna čti de tí , ž toho je deset čika n at, ktere  mají  v ž ivote  velke  

proble my. Ale mluvily mnohem ví č k ve či než  ne jaky  jiny  stavitel. Bylo to hodne  žají mave  a 

žu stalo mi to hodne  v hlave .   

 

Skica 50 - Michal Kuzemenský - dětský domov Lazec u Příbrami 

Používali jste následně tuto skicu, vlastně je to spíš ilustrace, ve smyslu ukotvení? 

Ne. To bylo jinak. My už  jsme to me li tročhu vymys lene . To není  vymy s lečí  obra žek. To je 

obra žek, když  už  jsme to me li vymys leny . Skiča mi pr ijde dobra  pro laiky, vysve tlovat svojí  

pra či je stras ne  du lež ite . A nauč it se žkratku. A ne ktere  unfair hry jako pu jč it si od ničh 
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tuž ku. Ale sa m pro sebe, ž e byčh si pro sebe sčhova val svoje skiči, ja  byčh si pr ipadal jako 

krete n. Ja  se omlouva m vs em, kter í  to de lají , ale nedovedu si to pr edstavit. Pr edstavte se, 

ž e je va m 20, 30 a pr ipravujete se na svojí  první  realižači a teď si sčhova va te svoje skiči čo 

když  ta realižače bude kra sna  a slavna , tak ty skiči budou take  slavne . Tak si je da te ne kam 

do tvrdy čh desek. Nedovedu si to pr edstavit. Je to ne čo jako kdybyčh byl sa m svu j rodič . A 

arčhivoval si svoje obra žky: „až  budes  velkej Mí s o, ra d se na ne  podí va s “.  

A máte skici po dobu stavby? 

Ve ts inou ne. 

Nebo alespoň ty lístečky? To jsou také skici. 

Po dobu stavby ne, to se pak uklí ží .  

A po dobu projektu? I když během stavby se přece také mění spousta věcí. 

Po dobu projektu ano. Ja  jsem me l vž dyčky v kančela r i bordel. Ma m ra d kolem sebe ve či, 

fotky, referenče, bigbí t, proste  čokoliv. Čokoliv me  žají malo vižua lne , ať mi to pr is lo do 

sčhra nky, nebo kamkoliv, tak si to da va m kolem sebe. Nejsem sčhopny  pračovat ve 

sterilní m prostr edí . Ne kter í  lide  to musí  mí t por a d, ale jsou skve le  č istí čí  mečhanismy. 

Když  je parta lidí , na s je pe t, dals í čh pe t žame stna va me, takž e na s je deset a vž dyčky po 

kaž de m projektu nastane č istka. Když  se to odevžda , tak se ne kolik hodin čhodí  a vyhodí  se 

vs ečhno. Takž e to jde do kos e u plne  vs ečhno bež roždí lu. Není  to kam da vat. Když  jsme se 

ste hoval ž atelie ru, kde jsem byl sa m s Davidem, tak jsem vybral jen to čo potr ebuji a o 

žbytek jsem pož a dal jedny pa ny, aby to čele  dali do auta a odve žt na sbe rny  dvu r.  

Nežijte nostalgií? 

Moč ne.  

Když si vybavím ateliér Josefa Pleskota, jeho kamrdlík, tak ten je obložený do stropu 

různými věcmi. 

Je to jeho není  tam v na jmu, nakla da  s tí m jak čhče. Ale ja  jsem vž dyčky vs ude byl v na jmu a 

pak se nečhoval jako když  jsem v na jmu a pak když  jsem se me l pr este hovat, tak jsem 

žjistil, ž e jsem ve stavu jako kdybyčh tam žarostl. To jsem pr estal de lat. To se nedalo 

ste hovat. Ja  jsem nostalgik. Urč ite . Ale bra ní m se tomu. Ja  jsem me l doma ohromne  

množ ství  s uplí č ku  a protož e jsem de lal grafičke  vy stupy vs eho druhu, tak jsem me l 

vs ečhny ru žne  motivy čo jsem nas el. Proste  čokoliv grafičke ho a bylo toho spousta. A když  

jsem se nauč il na poč í tač i, tak jsem si r í kal, super do takove  krabič ky se to vs ečhno vejde. 

Tak jo, vs ečhno jsem vyhodil a r ekl jsem si, ž e žač nu žnovu v poč í tač i. Ale poč í tač  se 

nas te stí  jednou ža pa r let rožbije. Tak ho hodí m do kos e a jedu žnovu. Je stras ne  dobre  

nemí t nič.  
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Miroslav S ik vyda val kní ž ku a čhte l po me  jeden projekt. Napsal mi kra tkou ve tou jestli mu 

mu ž u poslat projekt v digita lní m forma tu. A ja  jsem mu napsal „to se moč omlouva m, ja  to 

vu beč nema m“. A on si myslel, ž e provokuju, nebo ž e jsem to vyhodil ve vžteku, nebo 

rožs lapal. Pak jsme se o tom bavili a on r í kal „jak to mu ž ete ude lat, to je hrožne  

neprofesiona lní “. No ale ja  jsem v tu dobu neme l pení že na digitaližači ani na skladova ní . 

Proste  norma lní  rea lne  okolnosti me  donutily ve či bež milosti vyhodit. A on r í kal „to už  ale 

nikdy nebudete mí t“ a ja  jsem odpoví dal „to ja  ale čha pu“. On nedoka žal počhopit jak jsem 

to mohl ož elet a nejenom to, r í kal „teď byste byl v te  kniže“ tak jsem odpove de l „anebo 

byčh byl mrtvej“. 

No ano život jde dál i bez skic. 

Pr esne  tak, takova  žají mava  situače. Obejí t se bež toho skladova ní . No, není  to dobr e. 

Myslí m, ž e studenti a arčhitekti by me li mí t ne jakou vnitr ní  kulturu, ž e nežahažují  vs ečhno. 

Ale me  to poma ha . 

Každý to dělá jinak. 

Ja  obč as ža me rne  proklamativne  provokuji. V ža sade  jako reakči, když  ne kdo r í ka  hlava – 

ruka – tuž ka. Ja  si vž dyčky r í ka m, ale tuž ka nič nevymy s lí . Ma m tendenči tročhu 

žpočhybn ovat, ž e to vys mudla m na papí r e. Když  nema m mys lenku tak nič nevys mudla m. 

Proste  se naduž í va , ž e je nutne  skičovat, no není  to nutne , opravdu je to jenom pračovní  

na stroj. Možek je du lež ite js í , vymys lení  v hlave  je du lež ite js í . To je jako kdybyčhom se 

bavili o programečh v poč í tač i, to je take  du lež ite . Take  to ovlivn uje vy sledek. Vidí m na 

studentečh, když  se kaž dy  uč í  tročhu jiny  program, tak to moduluje vy sledek. Když  si žvolí  

blby  neohebny  nebo te ž ko počhopitelny  program, tak to první  dva roky de la  tak, ž e se 

vyhy ba  ne ktery m ve čem, tr eba kulate mu, protož e ten program umí  s patne  kulate . Je 

pr í s erne , když  se to dostane do te to roviny. Vlastne  me  vž dyčky bavilo rožde lovat obsah a 

instrumenta r . Tr eba žají mave  je, když  čhčete jiny  vy sledek pra če, tak dejme tomu si žada te 

sobe , nebo studentu m, ude lej to ž hlí ny ž tvrde  s amotky. A žjistí te, ž e s tí m nejde nič jine ho 

ude lat než  silnou s pačhtlí  a tí m pa dem vy sledny  domy jsou čele  te ž ke  a když  se postaví  tak 

to tak vypada .  

To je pak konceptuální navrhování. 

Vlastne  ktere  není . Jenom jsme si žvolili končept, ktery  na m rodí  tročhu pru me r. Dejme 

tomu, ž e ne ktere  metody na s nakopnou. Takž e ono to ovlivn uje vy sledek.  

Děkuji za rozhovor. 

  



ROZHOVORY S ARCHITEKTY  

Strana 109 

  



ROZHOVORY S ARCHITEKTY  

Strana 110 

ROZHOVOR – LADISLAV LÁBUS                                                                                         
16.1. 2019, FA ČVUT 

 

Myslíte si, že se architektura bude někdy navrhovat bez skicování? 

Čo bude, to neví me. Je pravda, ž e studenti už  moč neskičují  a rovnou pračují  v poč í tač i. Ale 

ja  por a d ve r í m ruče a skičuji, i když  č í m da l me ne  a č í m da l me ne  v prežentovatelne  

podobe . Voskovkami už  neskičuji, to bylo v dobe , kdy jsme de lali Langhans. Dnes ve ts inou 

použ í va m propisku. Nejde o efekt, ale je to vlastne  vyja dr ení  vyabstrahovane  mys lenky 

nebo ne jake  tendenče, kterou čhčete do projektu žahrnout. Ja  to por a d považ uji ža hodne  

ža sadní  ve č. Jsou dva druhy skič. Když  ne kdo prežentuje arčhitekturu ex-post skičou a 

nakreslí  od ruky vy sledek. Anebo skiči, ktere  jsou de lane  v dobe , kdy se projekt vymy s lí . 

Jsou to jake si žkratky, nebo vyabstrahovane  končepče te čh domu . 

Používáte skicu v iniciační fázi? 

Pr edevs í m v iničiač ní  fa ži. Mož na  jsme dr í ve obč as ne čo čhte li doplnit skičou, ale popravde  

se to de la  velmi te ž ko, protož e na iničiač ní čh skiča čh je vide t, ž e opravdu vyjadr ují  

podstatu končeptu. Když  skičuji, tak vu beč nemyslí m, jak to vypada , ale na to, čo tí m čhči 

r í čt. 

Myslíte - dodatečně, zpětně - že se dá těžko skicovat?  

Ano, protož e už  tam není  to nape tí . Je to take  tí m, ž e nejsem kdoví jaky  kreslí r . Samožr ejme  

č love k, ktery  je perfektní  kreslí r , tak mu ž e prežentovat projekt skičou dodateč ne . Ale ja  

v tom pak už  nema m to nape tí , nebo ten iničiač ní  prvek a vlastne  tí m, ž e nejsem skve ly  

kreslí r , tak to pak ve ts inou nedopadne dobr e. Myslí m ví če na to, jak to bude vypadat a 

tudí ž  me ne  na to o čo jde. 

Toto byla vlastne  takova  mežipoloha (požn. Ladislav La bus ukažuje na barevnou skiču r ežu 

domu Langhans). Když  jsme de lali Langhans, tak jsme kreslili spoustu dí lč í čh skič. Teprve 

když  už  jsme me li končepči vymys lenou, tak jsme si najednou uve domili, ž e nema me jen 

dve  fasa dy, ulič ní  a dvorní , ale ž e je to vlastne  pe t domu  ža sebou a kaž dy  ma  dve  fasa dy a 

nejen dve , ale dals í  vnitr ní  pru č elí  dvoran, takž e musí me vymyslet skoro dvačet fasa d. 

Jednou to byla fasa da pu vodní ho domu, podruhe  žčela nova  fasa da dostavby a potr etí  

konglomera t te čh dvou mož ností , vč etne  fasa d ru žne  formovany čh na staveb. Pra ve  když  

jsme vynesli pode lny  r ež ž fasa dami krč ku  meži jednotlivy mi objekty orientovany čh do 

dvorku  s ru žnou atmosfe rou a vy žnamem, uve domil jsem si, ž e vyneseny  r ež je tr eba 

nejdr í ve naskičovat. Bylo tr eba žačhytit čharakter jednotlivy čh vnitr ní čh prostoru  domu, 

r ež domem nes lo jen tak rovnou mečhaničky nary sovat, jako nemu ž ete na vrh žač í t 

ry sova ní m v jednom rohu stavby. Potr eboval jsem nejdr í ve naskičovat ty ru žnorode  

vnitr nosti toho domu, vytva r ejí čí  jeho spečifičkou vnitr ní  atmosfe ru. Pr ed tí m jsme dlouho 

kreslili končepč ní  i proporč ní  verže fasa d do uliče nebo do žahrady, ale po nary sova ní  r ežu 
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jsem si uve domil, ž e musí me da t čharakter čele  te  slož ite  struktur e, ktera  svoji slož itostí  

pr ipomí na  spí s e me sto, než  jeden du m. Tehdy na s veliče okoužlil ten labyrint postupne  

ž ivelne  dostavovany čh fotografičky čh atelie ru  Langhans, ktery  je v obečne  rovine  typičky  

pro tradič ní  me sta a nečhte li jsme, aby se rekonstrukčí  vytratil. Adiče a ru žnorodost se 

stala hlavní m motivem projektu, jako apoteo ža rostly čh me st i fotografičky čh atelie ru .    

 

 

Skica 51 - Ladislav Lábus – rekonstrukce a dostavba paláce Langhans 

 

Ale ta kresba vypadá už dost rozmyšlená, skoro jako definitivní, ne jako hledání. 

Bylo to hleda ní  formy a detailu  dí lč í čh č a stí  stavby a nakoneč to tr eba ani tak nedopadlo. 

Není  to skiča od ruky, bylo to kreslení  na vyneseny  r ež v obrovske m me r í tku 1:50. 

V rečepči Langhansu to mají  por a d vystavene . Byl to vy kres pr es čely  stu l. Když  jsem to 

kreslil, ležl jsem po stole. Byla to noč ní  pra če, nes lo to de lat pr i denní m shonu a sle žat že 

stolu k telefonu m. Když  jsem vide l, ž e kolegove  pr es den kreslí  r ež a nema  to dučha 

v končepč ní  u rovni, tak jsem do ra na ležl po stole. 

Používali jste tehdy kresbu jako myšlenku projektu? 

Použ í vali, byla to opravdu iničiač ní  skiča, i když  už  byla kreslena  na nary sovane  r ežy. 

Zjistil jsem, že dalším významem skic je, že na papíře je vždy jednoznačně vidět v jakém 

vztahovém měřítku navrhované věci jsou. Naproti tomu, v počítači se to poznat nedá.  

To je pravda, poč í tač  vlastne  mate, mu ž ete si to žve ts it, žmens it. Když  vymy s lí m du m, tak 

č asto de la m skiči ža kladní čh hmot. Když  si nakreslí te hmotu domu a do ne j vykousnete 
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dí ru, nebo č a st domu ude la te jako lehkou na stavbu, tak ta hmota vypada  jinak. Du m je 

tr eba nejdr í ve formovat v ža kladní m objemu a pak teprve de lat tr eba okna, protož e silueta 

domu je nadr ažena  nad okny.  

Jenže studenti nemají zažité kreslení ve správném vztahovém měřítku. 

Ano, skičova ní  je du lež ite  i v ra mči tečhničky čh stavební čh detailu . Nejdr í v si nakreslí m 

detail a pak ho teprve vyna s í m, protož e nemu ž u žač í t vyna s et detail, když  nema m v hlave  

srovnane , jak na sebe tr eba ižolače mají  navažovat.  

Za roven  musí m r í čt, ž e když  jsem si prohlí ž el knihu skič a byl konfrontovany  s ostatní mi, 

tak jsem se tročhu styde l, jake  jsem dal podklady. Tr eba tato skiča byla hodne  publikovana  

(požn. skiča r ežu domu Langhans), kdež to toto jsou opravdu jen požna mky o ža kladní čh 

objemovy čh končepčí čh (požn. skiči Smí čhov Čity Sever). Za me rne  jsem do knihy dal 

pračovní  skiči, kde si č love k jednodučhy m žpu sobem, fixou nebo propiskou, vyja dr í  dučha 

stavby, ža kladní  objemovou končepči a ža kladní  končept r es ení  oken, jestli jsou pravidelne  

nebo jsou horižonta lní  nebo rožha žene . A to je stras ne  du lež ite , ž e na takove  ryčhle  

pračovní  skiče vidí te, čo potr ebujete, je totiž  dobr e č itelna .  

Dnes mají  i moji kolegove  tendenči vs ečhno kreslit do detailu v poč í tač i, i deset variant. Ale 

tí m, ž e tam je nakresleno vs ečhno vč etne  tlous ťky ra mu , tak se ta ža kladní  informače, kvu li 

ktere  ty varianty kreslí te, žtratí . Takž e skiča ma  smysl, ž e abstrahuje proble m a ukažuje jen 

to podstatne , čo pra ve  v dane  u rovni rožhodujete. Pak jdete o patro ní ž  a ude la te si skiču 

pro ne jaky  detail. Č ili skiča je v tomto nenahraditelna , protož e nežobražuje vs ečhno, ale 

ukažuje podstatu a ža kladní  prinčipy. A to je na tom jednožnač ne  vide t.  

Tohle je skiča že soute ž e na novou blokovou bytovou ža stavbu Smí čhova. Byla tam da na 

relativne  vysoka  regulače vžhledem k rovne ž  žadany m pome rne  maly m bloku m. Tak jsme 

se snaž ili prode rave t ty bloky ve ž ovitou horní  č a stí  domu  a navrhli jsme použ í t dva 

syste my. Ve ž e sočhar sky tvarovane  ž jedne  hmoty anebo nebo vrstvení m hmot a objemu  

na sebe. A ty dva prinčipy skiči ukažují . R es ili jsme i relači dvou bloku , jestli ma  by t kaž dy  

jiny , nebo mají  by t oba dva ve stejne m prinčipu. Nakoneč jsme na vrh ude lali tak, aby tam 

byly prežentova ny oba dva syste my. Projekt se de la  podle jine ho na vrhu, bloky se žve ts ily a 

ža stavba radika lne  sní ž ila, ale nakoneč si na s vybrali. Spolu s dals í mi atelie ry a investorem 

se pokous í me vytvor it tradič ní  ru žnorodou me stskou ža stavbu. De la me tam tr i bytove  

domy, ale ne vedle sebe, kaž dy  je v jine  uliči. Pr itom se snaž í me do toho žahrnout končepči 

te  žají mave  ve ž ovite  siluety, ale v mens í m me r í tku.  
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Skica 52 - Ladislav Labus - Smíchov City sever 
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Takže původní idea je v tom obsažena? 

Ano snaž í me se jí  použ í t, i když  ne v me r í tku bloku , ale v me r í tku jednotlivy čh domu . 

To dokládá význam skici, ale jak je možné, že studenti skicování tak vytěsňují?  

Na druhou stranu, třeba Michal Krištof, pro mě představitel mladších architektů, mi 

říkal, že v ateliéru skicují do vytištěných plánů. Zajímavé ale je, že si plány netisknou 

v konkrétním měřítku. Prostě to vytisknou tak, jak se to vejde na papír.  

To mi opravdu vadí . A taky nerad konžultuji na obražovče tabletu. Čhči, aby mi to vytiskli, 

ale oni to vytisknou na A4 nebo A3 tak, aby se jim to tam ves lo čele  a čo nejve ts í , ale je to 

č asto v u plne  nesmyslne m me r í tku. Když  to je v me r í tku, tak požna m, jestli je na vrh 

kvalitní  nebo ne, vidí m to na první  pohled, bež me r í tka v tom plavete. 

Protože to máte zažité, tak to vidíte hned, ale oni to zažité nemají. 

Tr eba když  je ne čo nakreslene  v padesa tine , tak hned vidí m, když  to ne kde skr í pe. Když  je 

to bež me r í tka, tak to samožr ejme  taky požna te, ale studenti se musí  nauč it me r í tko vide t a 

navrhovat v me r í tku. Oni mají  proble m, ž e žtra čí  rožlis ovačí  sčhopnost. Jak s velikostí  

domu, tak detailu. Pr ijde mi stras ne  du lež ite , jestli madlo je trubka s pru me rem tr i 

čentimetry, nebo č tyr i, nebo osm a už  se neda  čhytnout. To je obrovsky  roždí l. Kdež to když  

to mydlí  v poč í tač i, tak to nevidí . Nebo čo me  taky vadí , když  se žepta m jak je to velike , tak 

oni neve dí . Dodnes si pamatuji ža kladní  rožme ry my čh první čh projektu , doka ž u ž pame ti 

r í čt, jak byly ty stavby velike .  

To souvisí zřejmě s další věcí, kterou ovlivňuje to, jestli se skicuje rukou na papír nebo 

v počítači. Neurofyziologové zjednodušeně řečeno potvrzují, že když člověk něco dělá 

rukou, tak si to zapamatuje víc, než když stejný úkol řeší ve virtuálním prostředí 

počítače.  

Mož na  to bude take  tí m, ž e když  ne čo ry sujete rukou, je to pračne js í . De la te to de le a taky 

se ví če soustr edí te, aby jste neude lal čhybu, nebylo snadne  ji odstranit. Me lo to v sobe  take  

ví če logiky, dr í ve se projektovalo a kreslilo na pauža ky a vlastne  to tročhu kopí rovalo 

samotny  syste m stave ní . Nejdr í v se vynesly osy a potom se žač alo, ne od vy kopu , ty se 

de laly až  na koneč, ale žač alo se sutere nem a na ne j se dalo pr í žemí  a pak patro, pak dals í  

patro a pak ustupují čí  patro. Kreslilo se to samožr ejme  nad sebou, nevyna s elo se to 

pokaž de  žnovu. Dals í  patro se kreslilo podle toho spodní ho a obtahovaly se nosne  ždi a 

sloupy. A když  byla jina  dispožiče, tak se žme nily pr í č ky, ale nosne  konstrukče drž ely ten 

du m pohromade . Nejen fyžičky, ale i v menta lní  rovine  tí m, ž e jste neusta le myslel na to, čo 

ma te o patro ní ž . Studenti mají  na obražovče jednotlive  pla ny a nečí tí  souvislosti, a tudí ž  

ne kdy nemají  nosne  ždi nad sebou.   

Další otázka je, jestli skicování může ovlivňovat míru kreativity. Napadlo mě, že když se 

dům konstruuje v hlavě a pak se vizualizuje na skice, tak člověk možná hlouběji 

přemýšlí o jednotlivých vazbách. Tím pádem si je víc vžije, automatizuje a dá do 

podvědomí a následně s nimi může kreativněji nakládat. Oproti tomu počítač nabízí 
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možnosti řešení a související přemýšlení o návrhu se realizuje v úplně jiné úrovni 

hloubky přemýšlení o detailu, respektive o celku.  

Ano, je žde žr ejme  hierarčhie, ve čna  i č asova . Na vrh se rodí  se v hlave , vyve ra  že srdče, 

prostr edničtví m te lesne ho na stroje „myslí čí  ruky“, použ iju-li vy raž arčhitekta Pallasmaa, je 

pr eveden do skiči a dals í mi na stroji se upr esn uje ry sova ní m. Ale to je mu j pohled, ti čo jsou 

od narožení  obklopeni digita lní m sve tem a poč í tač i, již  dnes skičují  na obražovče vlastne  

take  „myslí čí  rukou“ a na sledne  pr eva dí  na vrh do exaktní  r eč i tr eba rovnou do 3D. Skiča 

osvobožuje a rožví jí  vas e touhy, mys lenky a pr edstavy, bež ní  nelže du m žač í t rovnou ruč ne  

ry sovat ani vkla dat do exaktní  r eč i poč í tač e.  

Ma  to vs ak jes te  jine  souvislosti. Dnes ma me obrovskou svobodu ve vyjadr ovačí čh 

prostr edčí čh i tečhnologičky čh mož nostečh, srovna val jsem to kdysi s poežií . Tradič ní  

domy se obdobne  jako ba sne , stave ly v historičky čh ka nonečh a stylečh, protož e to bylo 

dane . U staveb to take  vyply valo ž tečhničky čh omežení , protož e ž čihel neude la te konžoli 

dvačet metru , jako v betonu nebo v očeli. Než  pr is la moderna, tak se stave lo podle kopia r u  

dle vžorovy čh žna my čh staveb, ve ktery čh hledali lide  pouč ení . Dneska je žaka žane  

kopí rovat, ale pr itom není  snadne  potkat ne č í m neinspirovanou stavbu. Idolem se totiž  

stalo, ž e kaž dy  arčhitekt je Čorbusier a ma  pokud mož no vlastní  styl.  

Srovna val jsem to s tí m, ž e se dr í ve vers e psaly v jambu nebo daktylu, v pevne  sva žany čh 

s ablona čh. Pak pr is la moderní  doba a poežie se žač ala psa t volny m vers em. Ba sen  není  

stavba, ktera  je podr í žena  fyžika lní m a statičky m ža konu m, ale proste  pr is la doba, ktera  to 

rožvolnila tak, ž e nebyla podstatna  forma, do ktere  se ty vers e skla dají , ale rožhodují čí  

bylo, čo se r ekne a preferovalo se, když  to kaž dy  r ekne svy m žpu sobem. To se promí tlo i do 

arčhitektury. Podobne  je to v mužiče. V s edesa ty čh letečh hudbu ovlivn ovali lidi, kter í  

neme li klasičke  hudební  vžde la ní . Spousta lidí  v ročkove  mužiče počha želo ž vy tvarny čh 

s kol, takž e me li r ekne me ume lečke  žame r ení , ale hudební  teorii nežnali, noty neume li a 

tvor ili bežvadnou mužiku. Ja  jsem to srovna val se vžde la va ní m v arčhitektur e, protož e to 

platí  i v arčhitektur e. Ty nejvlivne js í  osobnosti, ktere  ovlivnili vy voj moderní  arčhitektury 

jako Čurbusier nebo Wright nebyli s kolení  arčhitekti a pr esto se stali legendami. Ale 

nežna m s kolu arčhitektury, ktera  by byla žalož ena  na laičke m pohledu. I když  ne kdy to 

tročhu tak je, protož e se na ne ktery čh s kola čh stalo idolem nežate ž ovat studenty 

tečhničky mi žnalostmi, ale uč it je jen tvu rč í  pra či, tudí ž  neuč it je noty, ktere  potr ebujete, 

abyste slož il stavbu nebo du m, ale uč it je kreativite . To je pak vlastne  tročhu model, ž e 

uč í m pr istupovat k tvu rč í  pra či laičky m žpu sobem nežatí ž eny  tečhničky mi žnalostmi, jak 

se spra vne  da vají  čihly na sebe. 

Tak na to je skica ideální.  

Ano, na to je idea lní , když  se vra tí me ke skiča m. 

Děkuji za rozhovor.  
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ROZHOVOR – RADEK LAMPA                                                                                             
27.3.2018, ATELIÉR RA15 

 

Jak je to se skicováním na fakultě architektury? 

Ruka je dals í  myslí čí  na stroj. O tom bylo hodne  napsa no. Ruka de la  ne čo jine ho než  možek, 

dost č asto. Je to s koda to nevyuž í t. Ale to není  hlavní  du vod. Arčhitekti musí  komunikovat 

meži sebou nebo s klientem. Nelže vs ečhno r í čt a je tr eba pr i jedna ní čh skičovat a ryčhle. Ja  

jsem tr eba pr ed dve ma roky poprosil jednu studentku, aby ude lala č a ru od ruky a ona se 

rožplakala. Až  tak katastrofa lní  je to. Oni neumí  de lat rovne  č a ry od ruky. Tr eba namalovat 

pu dorys je pro ne  nepr edstavitelne . My že stare  s koly to vní ma me jako samožr ejmost. 

Praža klad proble mu je, ž e se pr ijí mač ky de lají  ž arčhitektoničke ho na vrhu, ale take  ž te  

stafa ž e – kostky a draperie – ale to ne ne čo, čo č love k nebude potr ebovat. Na atelie ru 

kreslení  je neuč í  malovat dispožiče od ruky, nebo pohledy, nebo jednodučhe  perspektivy. 

Nemyslí m ty skiči, čo jsou v kní ž če, ty kra sne  obra žky. To si arčhitekti malujou pro sebe. Ja  

myslí m skiči jako pračovní  na stroj. 

Jako čmáranice? 

Ano jako č ma raniče. Proste  je tr eba ude lat pu dorys be hem pe ti minut, nebo pr ekreslit u 

klienta, nebo meži kolegy – takto jsem to myslel, takto jsem to čhte l mí t. Aby to bylo 

v proporčí čh, v me r í tku, aby se v tom ne kdo vyžnal. A na atelie ru kreslení  oni malují  

motorky, va žy, proste  ne čo čo č love k nikdy nebude malovat. A je u plne  jedno, jak dobr í  

malí r i jsou, ale neumí  to nakreslit jako arčhitekt – pu dorysy, r ežy, pohledy, skiči situače. 

Tak to si myslí m, ž e je nejve ts í  proble m v pojí ma ní  kreslení  na fakulte  arčhitektury, ž e se to 

snaž í  suplovat akademii vy tvarny čh ume ní , ale oni mají  by t orientovaní  na to tečhničke  

kreslení . 

 

Skica 53 - Radek Lampa – sídlo společnosti Aimtec – fasáda - Plzeň 
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Takže tam chybí most mezi akademickým malováním a mezi navrhováním architektury? 

No a meži tečhničky m kreslení m. Za na s to bylo ry sova ní  redisperem. A oni vu beč nemají  

toto projektova ní  od ruky. Není  to skičova ní , ale kreslení  od ruky. To čo my tady de la me 

por a d. Od ruky skičujeme pu dorys. Na to, abyčh ne komu uka žal mys lenku je s patne  to 

malovat na poč í tač i. Ono se skičuje i na tabletu, taky to jde. Ale to je to same . Na to tu ruku 

potr ebujete a musí te to ume t. Tak je katastrofa, ž e to neumí . 

 

Skica 54 - Radek Lampa - urbanistická studie 

 

A jak je to možné? Znamená to, že se učí výtvarně kreslit a pak rovnou navrhují na 

počítači? 

Ano to take  bohuž el neumí  por a dne . Projektova ní  od ruky a projektova ní  na poč í tač i, obe  

dve  polož ky jsou stras ne  podčen ovane . Když  pr ijdou studenti ž druhe ho roč ní ku a už  by to 

me li ume t a oni to neumí  a teprve se to uč í . Až  teprve bakala r  umí  navrhovat na poč í tač i. Je 

tam, r ekl byčh žpož de ní . Me li by jí t do druhe ho roč ní ku už  pr ipravení , ž e umí  kreslit 

kulič kovy m perem. Jsou tam roždí ly obrovske . Ne kdo je tr eba s ikovny  nebo ma  

pru myslovku.  

Myslíte, že je to proto, že se navrhování, tak jako všechno se zrychluje?  

No, to se pra ve  žpomaluje. Zryčhluje se odevžda ní  studie, ale nežryčhluje se tvu rč í  č innost, 

tak tí m pa dem se to žpomaluje. Poč kejte až  ja  to tady vyry suju na poč í tač i, jak jsem to 

myslel... A pr itom to jde kra sne  naskičovat be hem tr í  vter in. 
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To ale mluvíte o počáteční fázi navrhování. Ale neberou to studenti tak, že to chtějí mít 

rychle odevzdané? 

Ja  je uč í m, aby pu dorys de lali v me r í tku, ryčhle, vyskičovali. Ne ž e je to mys lenka. Musí  mí t 

v ruče a ve de t, jak je dlouhy  metr. Ale oni to namalují  tak, ž e postel je tr ikra t ve ts í  než  

oby va k, nebo je mens í  než  ža čhod. Nemají  to vu beč v oku. Ja  po ničh čhči ryčhle  vy kresy. 

Když  de la te dispožiče, tak skičova ní  je skve le . Protož e vs ečhno žme nit na poč í tač i je 

stras ne  pračne . To trva  ne kolikana sobne , desetkra t de le. 

To ano, ale dá se to odevzdat jako hotové. 

Ale je to s patne . Protož e už  nema te č as ten končept žme nit.  

Poč í tač  je dobry , tr eba když  de la me du m, tak hmotove  ve či se mohou de lat hned a mu ž u si 

to pročha žet abyčh me l pr edstavu, tu hmotu bež oken. A do toho si skičuji. Takž e probí ha  

skičova ní  a navrhova ní  na poč í tač i paralelne . Ale studenti to de lají  tak, ž e na žač a tku mají  

pu dorys se ža čhodama a dver ma a na wč i mí su.  

Takže to nemají rozmyšlené? 

Nemají  a rožmy s let na poč í tač i je stras ne  slož ite  protož e vyž aduje pr esnost. A detaily, 

takž e va s to blokuje. Ma m žeď ude lat tedy nebo tady? Od ruky je to ryčhle . A skičuje se, i 

když  de la te ten digita lní  vy tvor, por a d se skičuje. Když  se me ní  dispožiče, tak si to ryčhle 

naskičuju, s kolegy, s hasič em. Je to por a d potr eba. Až  do u plne ho ža ve ru. Když  tr eba 

opravuji jednotlive  ve či, pu dorys, když  je tr eba vytis te ny , tak je leps í  ho upravit od ruky. 

A čím to tedy je, že se skicování neučí? 

Není  končept.  

Není koncept výukový? 

Ano vy ukovy . 

Ale vždyť skicování je součást architektury od pradávna. Čím to tedy je? Je to vývojem 

počítačů, že se na skicování zapomnělo? 

Asi ano. Asi se r eklo, ž e poč í tač e to vyr es í  a ž e ostatní  je žbyteč ny . Proč  to de lat od ruky, 

když  si to vymodeluju. Ale to ž e to ne kdo namaluje, to ude la  kaž dej trouba, na poč í tač i, ale 

du lež ity  je ten pročes, vymyslet to, aby to bylo dobr e.   

A toto si řekli vyučující nebo studenti? 

Vyuč ují čí  to takto nastavili. Ke mne  čhodí  studenti, kter í  neume jí  ude lat pu dorys. Pohled 

na du m, aby byl v proporčí čh – oni to vž dyčky namalují , ž e ten du m je tr ikra t vys s í  nebo 

niž s í  než  ve skuteč nosti.  
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Skica 55 - Radek Lampa – sídlo společnosti Aimtec - Plzeň 

 

Ano, to je problém počítačů, že není poznat měřítko. 

Když  to č love k de lal od ruky, když  to ry soval, tak si to ruka spojila, tu ry sovanou ve č s tou 

ruč ní  pračí . Kdež to na poč í tač i tou mys í , už  tam není  pame ť v ruče, ta se žtra čí .  

Tenkra t to vlastne  nebylo potr eba, protož e se vs ečhno de lalo rukou. O to ví č by se dnes  

me lo na skičova ní  a priori dba t. Da t tomu vys s í  du lež itost. 

Někde jsem slyšel, že ve skandinávských zemích mají počítače první dva roky studia 

zakázané. 

Tak to je extre m. To nema  smysl, to je takove  intelektua lní  gesto, žbyteč ne .  

A dá se architektura navrhovat bez skicování? Není potřeba skicování jen zažitá 

představa a není nyní jen taková přechodná doba, než bude nová technologie skicování 

v počítači? 

Hodne  lidí  to bere tak, ž e skičova ní  je žhmotn ova ní  ne jake  mys lenky. Ja  to tak ale nevidí m, 

pro me  je to pračovní  na stroj. Po čelou dobu až  do konče skičuji. Ale ne, ž e vymy s lí m 

ne jake  čhime ry. Ale skičuju, upravuju, čokoliv, fasa du, od ruky, kompožiči oken, tr eba. Je to 

proste  ryčhlejs í . Ne kdy.  
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Nebo jenom abyčh sde lil ve č, čo čhči upravit, tak to nejde prstem pí čhat do obražovky, je to 

leps í  nakreslit. Ne vs ečhno, samožr ejme . Je to proste  na stroj, tvu rč í .  

Používáte skicování při prezentacích klientům? 

Take . Oni to mají  ra di, ví č rads i než  poč í tač ove  ve či. Ruč ní  pra če žač í na  by t čene na . A 

hlavne  vidí , ž e je to individualita arčhitekta. Z e to on namaloval. 

Je to zkrátka profese architekta. 

Ano vyja dr ení  profese, niterní . To byčh čhte l take  ždu ražnit. 

Mě to připadá logické. Ale možná jsem neobjektivní. Možná je to jen dočasný aktuální 

pohled, protože počítače jsou nyní v dané fázi vývoje.   

Tak se bude skičovat na poč í tač i. Me  to je jedno jestli skičuji digita lní  tuž kou na tabletu 

nebo na papí r, na u č tenky. Por a d skičuji.  

Ale na počítači přece není měřítko a tím pádem fyzický rozměr. 

Ja  to beru pragmatičky. Objektivne  na to nahlí ž í m. Spousta lidí  skičuje a komentuje 3D 

vy stupy na tabletu. Por a d se skičuje, ať je to digita lní  sve t nebo není . Jde o to ryčhle 

vyja dr it, čo jsem myslel.  

 

Skica 56 - Radek Lampa – viladům Praha 5 
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Dá se vyjádřit kolik procent studentů považuje za normální, že skicují, kolik jich 

skicování odmítá. 

Kolik to považuje ža normální, to nevím. Ale kolik jičh umí skičovat, nebo je to baví – tak 

10 %. 

Tak málo?  

R ekl byčh desetina až  pe tina. Pe tinu baví  tr eba skičovat. Spí s  myslí m, ž e to berou jako 

nutne  žlo. Myslí  si, ž e nary sují  pu dorysy v poč í tač i a je to hotovo. Mož na  je čhyba i na na s, 

na vedoučí čh katedry, ž e to ví č neprosažujeme, ale takto je čela  s kola. Když  to není  ve 

studijní m pla nu, v končeptu, tak to je tročhu proti proudu. Takž e by me la by t čelos kolní  

diskuse. Myslí m pra če na poč í tač i a skičova ní  a čo s tí m.  

Vs ičhni berou, ž e pra če na poč í tač i je ne čo jako matika, nebo stavební  fyžika a skičova ní  

jako pr edme t neexistuje. Ja  byčh žrus il kreslení  a dal byčh skičova ní . Protož e me  opravdu 

nežají ma , ž e nakreslí  hežky motorku. Oni proste  musí  dostat do ruky pr edstavivost, 

proporče a me r í tko.  

A mladí  čo sem čhodí  (požn.: do atelie ru), ti neumí  skičovat. Jediny  kdo tady skičuje jsem ja  

a jes te  Ga bina a ostatní  rads i pračují  na poč í tač i. Takž e je nutí m, ale de la me to bež toho. 

Neumí  hovor it skičou. 

Eva Jiřičná říkala, že všechny v ateliéru nutí skicovat a především detaily 1:1. 

To oni nečha pou, čo se po ničh čhče. Oni rads i budou čely  den ne čo de lat na poč í tač i a na 

konči dne žjistí , ž e je to žbyteč ne , protož e v prinčipu je to s patne , čož  by žjistili skičou, 

ryčhle. 

Tak uvidíme co zvítězí, jestli počítač nebo skica. Děkuji za rozhovor. 
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ROZHOVOR – JOSEF PLESKOT                                                                                    
27.5.2016, AP HOLEŠOVICE 

 

Skicujete objemy, významy, nebo detaily? 

Do me ho repertoa ru patr í  skičova ní  vs eho. Protož e když  konžultuju u stolu, tak na okraji 

papí ru kreslí m detaily i končepči ne jake ho uskupení  č a stí  stavby. A skičuju i objemy. Ale 

pravda je, ž e nejža sadne js í  teď a mož na  čely  ž ivot pro me  byly vy žnamy. Neboli takove  

ne jake  grafičke  žkratky, ktere  mi slouž í  jako r eč  k tomu, abyčh mohl pr edat mož na  daleko 

komplexne js í  informači o tom, čo čhči aby vžniklo, než  když  nakreslí m od ruky, jak by se 

take  dalo r í čt, projekt (požn. Josef Pleskot obč as skičuje pu dorysy a r ežy, tedy jak žmin uje 

projekt od ruky). 

Tak to take  umí m a take  to č asto de la m, ale pro sde lení  my m spolupračovní ku m hleda m 

takovy  žpu sob vyja dr ení , aby to nebyl od ruky nakresleny  projekt, aby to nebyly pra ve  jen 

objemy sklady hmot, to hnusne  arčhitektoničke  slovo, ale aby to byly končepty, končepče, 

mys lenkove  pročesy. A pro to hleda m vlastne  i žpu soby kresby, takž e ty moje kresby 

nejsou č asto prostorove . Vu beč mi neža lež í  na perspektivní  spra vnosti. Nebo tu 

perspektivu dokonče deformuji nebo prostorove  vžtahy, protož e ma m ra d takove  ty 

str edove ke  obražy, kde je vyja dr en prostorovy  končept v plos e. Není  k tomu tr eba 

rafinovana  renesanč ní  nebo barokní  perspektiva, ta me  vlastne  od dob me ho studia 

nežají mala. Perspektiva byl mu j nena vide ny  vy kres.  

Používáte tedy skicu tak, že si nakreslíte ideu a tu si obrazně připíchnete na nástěnku a 

celou dobu projektu se k té myšlence vztahujete? Nejen Vy ale i tým? 

Ne kdy to tady v atelie ru visí , ale ja  ne kdy opravdu skičuji tak, ž e stras ne  ryčhle modeluji 

ne jaky  kus papí ru nebo kartonu, takovy  ryčhly  model, kdy ne čo žmučhla m nebo 

poskla da m a na tom ukažuji čo čhči ude lat - když  me  nestač í  tuž ka nebo jak jsem pr ehnane  

r í kal pata v pí sku. A je rea lne , ž e na stavbe  ne čo pospojuji a to je take  vlastne  skiča.  

Říkal jste také, že někdy skicujete provázkem. Jak jste to myslel? 

Ano v krajine  si č asto vyskičuji objem. Ra d skla da m ve či ž troju helní kovy čh pločh. 

Když zmiňujete trojúhelníkové plochy tak jedna z Vašich skic je poskládána právě 

z trojúhelníkových ploch. 

To je velmi du lež ita  kresba, že ktere  vyčha ží  vs ečhny prostorove  variače, ktere  se žatí m 

projektove  vytva r ejí  k dostavba m vysoky čh pečí . To je vlastne  r ež nebo svisla  r ežova  

matriče, ktera  vyčha ží  ž toho, ž e je tady mož nost pračovat s rožme rem 60 x 60 metru , 60 

metru  ža kladna, 60 metru  vy s ka a v tom č tverči jsem hledal takove  geometričke  va žanosti, 

ktere  vystihují  geometrii te čh hutní čh apara tu . Tento u hel je napr í klad vy borny  u hel pro 

oddtah spalin ž kotle. Pak je tady vlož ena  tato polovič ní  u roven , r í ka me tomu + 18 metru  a 
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to ma  by t uliče ve vy s če 18 metru , tak je tady ždu ražne na . To ž lute  je pr edstava, ž e tudy by 

do vnitra toho objemu mohlo pr ičha žet sve tlo. Takž e v tomto rožboru, ktery  vypada  jako 

deskriptivní  hr í č ka, je vlastne  v me  hlave  ulož ena  informače o tom, jak čhči aby do objektu 

pročha želo sve tlo. 

Skica 57 - Josef Pleskot - dostavba k vysokým pecím č. 4 a 6, geometrická analýza 

 

Ty zákonitosti jste pak promítal do celého objektu?  

Ano. Tamhle je tr eba model, ktery  ž toho vyčha ží . Je to projekt knihovny.  

Zajímavé je, že tato skica jsou to vztahy, vlastně nepřímá myšlenka. Je to úplně něco 

jiného než skica vinařství.  

U vinar ství  je to atmosfe ra, na lada, je to o počitečh, je to o vžtaží čh, o urbanismu. V krajine , 

kde vinar ství  je, pu sobí  ne kolik vlivu . Sonberg je veliče pločhy  geologičky  u tvar, mí rny  

kra sny  sluneč ní  svah. A naproti je Pa lava. Ví te jak vypada  Pa lava? To je proste  …  

Úder. 
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Ano, to je u der a meži tí m prote ka  Dyje a Novomly nske  na drž e. A tyto dva kopče ne jak 

vedou takovy  dialog meži sebou, pr ič emž  toto je pro me  moudry  star eč a toto sver epa  

kouželniče. Siče spravedliva , ale drsna  baba (požn. Pa lava).  

Někdo akčnější. 

Ano, ne kdo akč ne js í . A meži tí m ne čo lí ta . Novomly nske  na drž e jsou meži tí m jako plí če, 

ktere  to neutraližují  a ty blesky mu ž ou ne kdy skonč it ve vode . To jsou proste  takove  

poha dky, ktere  k projektu m obč as mí va m. A pak je tady žnač ka Mikulova a toto je žnač ka 

vinar ství  jes te  pu vodní ho že soute ž e, kdy jsem nažnač oval a na tomto obra žku investorovi 

vysve tloval, ž e byčh se nerad drže stave l č elem k Pa lave . Z e by to mohl by t velky  konflikt. A 

když  pak oni žme nili stavenis te  a čhte li postavení  proti Pa lave , tak ja  jsem ude lal to, ž e 

jsem sklopil str ečhu. Abyčh žase nebyl č elem drže vu č i te  Pa lave . 

A pak je tady ne čo čo žnamena  vla ní  Dyjsko-svratečke ho u valu. To žnamena , ž e nikdy není  

prudky  ví tr, je por a d sve ž í  a por a d jako č er ení  a to jsou ty vlnky, že ktery čh se pak stala 

str ečha.  

 

Skica 58 - Josef Pleskot - vinařství Sonberg, ilustrace vztahů 

 



ROZHOVORY S ARCHITEKTY  

Strana 129 

A v které části projektu tato skica vznikla? 

U plne  na žač a tku. Ja  jsem na te  skiče vysve tloval investoru m svoje mys lenky. K tomu č asto 

jes te  vžnika  mala  slovní  esej. Pr í be h, ktery  napí s u, není  ve ts inou dlouhy , nebo je v bodečh. 

Tak to opravdu použ í va m č aste ji než  jiní  arčhitekti, jako napr í klad Kordovsky , ten rovnou 

kreslí  bara ky a perspektivy. Ale to me  vu beč nežají ma . 

Mě je styl vaší kresby bližší, protože pomáhá lépe vysvětlení myšlenky. O dokonale 

vypadající věci si každý udělá svůj názor a třeba špatný.  

Ano pr esne  tak, tr eba s patny . Napr í klad u sčhe matu Domina knske ho kla s tera. Když  

žadavatele  vyží valy atelie ry, tak čhte li vybí rat na ža klade  toho, kdo jim jak nakreslí  vstupní  

halu. A ja  jim r í kal, na to va m kas lu, to ne jak pak ude la me, vž dyť ja  ani neví m, kde ta 

vstupní  hala bude, tak va m nebudu kreslit ne jaky  kr esí lka a koutí č ky. Ume l byčh to, ale 

neví m o tom žatí m nič. Neví m proč , vu beč neví m proč . Ale vy sledujete tuto mys lenku – 

tady je ver ejny  prostor, tady ma te kostel, tady kla s ter. A čhčete požvat lidi ž uliče dovnitr . A 

protož e se osty čhají  do kostela, tak je mu ž ete tr eba nejdr í ve poslat do kla s tera. A když  se 

jim to žalí bí , tak s va mi tr eba budou meditovat nebo se dučhovne  vžde la vat. Pak je vežmete 

do kostela nebo oni tam sami pr ijdou. A pak už  spojení  s ne jakou tou transčendenta lní  

vertika lou, žaž ijou sami. Takž e vžtah obyč ejne ho pe s a ka až  po dučhovno je v tomto 

obra žku vyja dr eno. A jes te  jsem k tomu napsal, už  si nepamatuju pr esne , otevr í t se, to je 

pro ne  vy žva, žnamena  nežahynout. Protož e komunity když  se užavr ou, tak žahynou. To je 

proste  koneč. Takž e otevr í t se žnamena  nežahynout. Vstoupit – pro č love ka na uliči, pro 

čižinče – žnamena  posí lit se.  

V jakém stavu je rekonstrukce nyní? 

Oni když  to vide li tak r ekli, toto čhčeme. Jaky mi prostr edky toho dosa hneme se vyví jí  už  

ne kolik let.  

A vstup má být opravdu uříznutý? 

On je ur í žnuty , protož e tam vedla stara  česta. V tom ser í žnutí  teď de la me novy  vstup. Ale 

tehdy jsem neme l ani a nung, ž e by me l by t vstup tam, na to jsme pr is li až  po dels í  pra či. 

Když to tak říkáte, tak vstup pro ně byl od začátku důležitý.  

Ano, oni si tom sčhe matu uve domili, čo vlastne  čhte jí . Protož e od te  doby se slovo „Otevr í t 

se“ stalo heslem čele ho projektu. Otevr í t kla s ter, prolomit ždi kla s tera.  
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Skica 59 - Josef Pleskot - klášter dominikánů, schéma koncepce 

 

To by se vizualizací nedalo ukázat ani náhodou. Musíte ale používat vizualizace? Doba to 

přece vyžaduje.  

S velkou neradostí  použ í va m vižualižače. 

A používáte ty navoněné dokonalé nebo do jisté míry neurčité, aby to nebylo tak 

zavazující? 

Čo nejme ne  urč ite , čo nejví če abstraktní , v te čh je ví če pravdy než  v te čh vymydleny čh a 

dokonaly čh, ve ktery čh pak ve vy sledku není  nič. Není  to ani fotka, ani projekt, ani 

obnaž ena  mys lenka, je to proste  blby . Vižualižače nesna s í m. 

Když  jsem tr eba de lal interie r pro Jarka Nohaviču, tak jsem mu ukažoval tento obra žek, on 

nečhte l ž a dne  vižualižače. Je v tom nakresleny  čely  interie r. Do jake  mí ry si to doka žal 

pr edstavit to neví m, ale kaž dopa dne  r ekl: „Josef, me  se to lí bí  tak de lej. Ty me  do pí snič ek 

nekeča s , ja  Ti do toho taky nebudu kečat.“ 
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Skica 60 - Josef Pleskot - Kabaret Heligonka, nálada interiéru 

 

Za skicování se v architektuře dá označit cokoliv. Kreslená forma má svoje významy.  

Schováváte si svoje skici? 

Moje skiči ve ts inou konč í  v kos i. Ne ktere  si čhova va m, ne ktere  ne. Ve ts inou skonč í  ta mhle 

na stole jako inspirače. Ja  na ničh moč nelpí m, tak č asto skonč í  v kos i. Tohle jsou napr í klad 

shodou okolností  skiči, ktere  de la m, když  si s ne ky m poví da m a kreslí m. Když  se na to 

podí va te, tak Va m to moč ner ekne, ale když  vypra ví te a k tomu de la te takove to ryčhle  skiči, 

tak si kaž dy  hned dovede ve či pr edstavovat.  

Na jedné skice máte takové hledání, je to pohled na město na dvou skicách. 

To je žase kresba, ktera  souvisí  s urbanismem, je to vlastne  vy kres, ktery  jsem ude lal, ž e 

jsem žač ma ral mapu a tí m jak jsem jí  žač ma ra val dlouhou dobu, tak jsem si pr i tom ne čo 

uve domoval.  

Což je další význam skic, když si někdo nápad jakoby doluje. Jako skici Jana Jehlíka. Ten 

má obsah, řekl bych, vydobytý. Tak dlouho „čárá“ až je z toho nějaká myšlenka. 

To byl milion č ar. Ma  to dals í  navažují čí  skiču s vlepovany mi prouž ky, to jsou pak 

vy čhodiska. 
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Skica 61 - Josef Pleskot - „bezradnost“ a navazující „východiska“ – industriální areál Dolní Vítkovice 
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Je to tedy skica pro hledání? 

Ne, to je skiča pro terapii. Tohle není  skičova ní , to je jako když  tr eba toč í te palčema. Proste  

sedí te v kr esle a mimočhodem takto de la te. To je vlastne  stras ne  du lež ita  ve č. Jako když  se 

modlí te por a d dokola otč ena s  a ždra vas, to je stras ne  du lež ity , nebo když  Arabove  poč í tají  

kora lky. Tak to je tohle.  

Pak jsou nejru žne js í  podoby skič. Tohle jsou žase vžtahove  ve či, tohle jsou pr í rodní  ve či. 

Tohle lidske  produkty, dejme tomu stavby, tak je vide t, ž e je tročhu hranate js í . Tohle byla 

skiča ke sve tu tečhniky v Ostrave , ne jaky m žpu sobem se ty pr í rodní  a tečhničke  elementy 

setka vají . 

Než to dostane takovýto tvar, předchází tomu nějaká skica? Už je to hodně rozmyšlené. 

Ne, to už  jsem ve de l, ž e tady bude žrčadlo, ž e do toho pr ičha žejí  dals í  vlivy. 

Č asto jsou du lež ite  texty, ktere  si pí s u a slepuju, to jsou vlastne  take  skiči. Je to ža žnam, 

ktery  si tr eba krouž kuju, pospojova va m a vžnikají  ž toho takove  diagramy.  

A kaž dy  de la  take  sčhe mata. Na tomto jsem vysve tloval panu Sve tlí kovi, jak budeme 

žačha žet s dolem Hlubina v Ostrave . A on to počhopil.  

Nebo ma m pro stavby vs elijake  žnač ky, kdy si je tr eba ne jaky m žpu sobem srovna va m a 

tr í dí m. Je toho spousta. Ma m i ty objemy, ale to č asto de la m bež jake hokoliv u myslu, tak 

jako ideu č asto doma. Ma m takove  papí rky. 

Co si myslíte o tom, že mladí architekti ve škole moc neskicují. Radši pracují rovnou na 

počítači.   

Ja  tu ma m mlade  lidi, kter í  pračují  vy borne  s poč í tač em. Ale je vide t, ž e vs ičhni ti arčhitekti 

čo jsou v č asopisečh mají  ne jakou jinou metodu než  je ta poč í tač ova . A tr eba vu beč 

neskičují . Jean Nouvel pry  vu beč nebere tuž ku do ruky, ale protož e ma  sčhopnost mluvit a 

vytva r et obražy pomočí  pr í be hu  a slov, tak to nepotr ebuje de lat. On je pry  u stolu a 

gestikuluje a pr itom vypra ví . 

Když jsem začínal dělat rozhovory s architekty, snažil jsem se jim manipulativně 

podsouvat otázku, zda si myslí, že kdo neskicuje, není pořádný architekt. Ale ukazuje se, 

že tak jednoduché to není.  

No ona je taky ota žka, kdo je por a dny  arčhitekt.  

Já jsem to myslel spíš profesí. Pochopil jsem, že skicování by mělo být součástí profese 

architekta.  

Je to dobre  když  umí  kreslit, ale čo je dobre  kreslení ? Kreslit ža tis í  to jsme vs ičhni de lali, 

taky to por a d jes te  umí m, ale nakreslit stromy? Je to u plne  jedno. Čorbusier ude lal takhle 

č a rku a bylo to hotove . Pr es kresbu, to je myslí m hodne  du lež ite , se le pe porožumí  lidem, 

ktere  mají  spí s  vižua lní  vjemy, než  ty abstraktní . Tak když  ten strom studují , realističky, tak 
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mají  s anči počhopit jak je to s jeho skeletem, se statikou, vžru stem a tak da le. Proto ja  byčh 

tomu naturalističke mu kreslení  pr ikla dal dočela velky  vy žnam, ale už  to vu beč nede la m. Ja  

to opravdu pro nič nepotr ebuju. 

Ale říkal jste, že si na roh papíru nakreslíte detail.  

Detail nakreslí m, to je jasne . Nakreslí m tr eba skladbu materia lu . Nebo tr eba tento projekt 

rodinne ho domu, ten vžniknul rovnou be hem jednoho odpoledne (požn. rodinny  du m 

v Praže Podolí ). A pak se postavil.  

Takto jste to tedy vyprojektoval od ruky? 

Ano. Ale u kaž de ho projektu je to jine . Ja  jsem dlouho vždoroval, nečhte l jsem ten projekt 

de lat a investor me  por a d uha ne l. Tak jsem si r ekl, ž e byčh se na ten požemek mohl podí vat 

a jednou v nede li jsem jel kolem a tak jsem si ho odkrokoval a r í kal jsem si, tady by se asi 

mohl vejí t du m paladia nske ho typu, takovy  sevr eny , no a r ekl jsem si, ž e bude slož eny  ž 9 

č tverču . Pak jsem hledal vžtahy meži te mi č tverči a stanovil jsem si, čo bude hala a jak tam 

pu jde sve tlo.  

A jaké bylo zadání. Dostal jste nějaké?  

Absolutne  ž a dne . Ja  jsem potom investorovi uka žal tyto skiči a vžniknul model, papí rovy , 

spí čhnuty  s pendlí kama. A on r ekl to čhči.  

 

 

Skica 62 - Josef Pleskot - ústředí ČSOB, struktura zahrady 
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Co má vyjadřovat skica zahrady na střeše ČSOB? Energetické zóny? 

Tročhu asi ano, ale taky hlavne  struktury, protož e struktura kr í ž ku  se materia love  musí  

naplnit jinak než  struktura vlnek. Ja  jsem neuvaž oval, ž e ne čo bude dr evo, ne čo tra va, kov 

nebo ne čo takove ho, ale uvaž oval jsem, ž e v te čh žo na čh by napr í klad tady me ly by t 

koleč ka. 

Takže je to o pestrosti?  

Ano o pestrosti a pak se k tomu hleda , ž č eho to bude. Takž e forma je nositelem mys lenky a 

barva je nositelem mys lenky.  

A používal jste tuto kresbu při prezentaci v bance?  

Ano. Te čhto kreseb vžnikla pro banku čela  r ada. A ke sve mu u divu jsem žjistil, ž e když  jsme 

me li konžultanta, ne jake ho britske ho inž eny ra, ktery  me l pr esah k arčhitektur e, tak ho 

žají maly tyto kresby a ne ne jake  obra žky v poč í tač i. 

A pak ma m ra d vs ečhny modelove  skiči. Taktovy čhto maly čh mody lku  pak vžnika  tr eba 

deset, dvačet, padesa t. Na tom vy borne  vidí te, jak pronika  dovnitr  sve tlo. A o sve tlo jde 

v první  r ade  vž dyčky. Když  staví te model, tak je to skoro jako když  staví te du m. Když  

ohy ba te papí r, tak ví te, ž e to potr ebuje ne jakou energii, ktera  není  u plne  samožr ejma  a na 

te  stavbe  se to taky bude muset ne jak ude lat.  

Četl jsem, že skica rozhodla o výběru architekta. Mělo to být na jednání mezi 

developerem Irvinem Sellarem a Renzo Pianem, kde Piano naskicoval představu o 

mrakodrapu. Myslíte, že to tak mohlo být? 

Toho investora urč ite  neohromila ta skiča samotna , ale to vystupova ní  Piana. Jasnost 

mys lenky. Z e to jde ž hlavy a ruka to žažnamena va . To nemusí  by t ž a dna  velka  ve č.  

Děkuji za rozhovor. 
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ROZHOVOR – MARTIN RAJNIŠ                                                                                  
13. 3. 2018, ATELIÉR - HUŤ ARCHITEKTURY  

 

Lze navrhovat architekturu bez skicování? 

Jde, ale te ž ko. To nejpodstatne js í  nejsou ty skiči sami o sobe , ale ten obraž čo si de la  č love k 

v hlave . A dobre  skiči jsou jako urč ita  vy pove ď o vnitr ní m obražu jednotlivy čh ve čí . Ja  č asto 

čele  hodiny skičuju ve 3D uvnitr  hlavy a teprve když  si myslí m, ž e to k ne č emu rožumne mu 

vede, tak ude la m skiču. Ta skiča není  identičky m obražem toho, čo ma m v hlave , ale je 

urč ity m pr iblí ž ení m se k vlastní mu končeptu, ktery  č love k v hlave  ma  a potvržení m jestli 

ten končept skuteč ne  k ne č emu je, anebo není . Ale ve ts inou jsem v hlave  do te  mí ry 

obežna meny  s ve čmi, ž e se ma lokdy ža sadní m žpu sobem seknu. Č love k se sekne spí s  na 

papí r e. A skičova ní  je pr edevs í m pr í jemne .  

Ano to jste zmiňoval v naší knize, že byste si nemohl odpustit potěšení skicovat. Ale jak 

vnímáte fakt, že někteří studenti si to potěšení nedopřávají? 

Lidi, kter í  na s kola čh, a jsou tačí , vystač í  jen s poč í tač em a ne kter í  jsou vyuč ují čí , tak to 

sve dč í  o tom, ž e jsou nepru str elne  pitomí . Ma m počit, ž e dost žnač ne  pročento pa nu  kolegu  

vu beč netus í , ktera  bije. Vlastne , to jak se arčhitektura žač ala rožpadat na kusy pr ed 150 

roky, tak oni nikdy nečhytli niť o č em arčhitektura je. A spousta tečhničky čh disčiplí n jes te  

da l a da l ždu ražn uje ne čo, čo rožhodne  arčhitektura není  a čo s arčhitekturou nema  skoro 

vu beč nič společ ne ho. Je to jake si tečhničke  kreslení  č ehosi, čo vu beč nepostihuje podstatu 

ve či. A je to meži jiny m dane  tí m jak odtaž ite  jsou prostr edky, ktery mi se ten fina lní  

produkt de la . 

 

 

Skica 63 - Martin Rajniš - zahrady Botanicus 
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No tak to je právě zapojení počítačů. 

Nejen poč í tač u , ale je to pr edevs í m pr edstava o sve te , ktery  je formulovany  tečhničky. A 

r ada pa nu  arčhitektu  si skuteč ne  myslí , ž e souborem ru žny čh vlastností  jako je: teplo, 

čhlad, vlhko, sučho, mí ra osve tlení , akustičke  vlastnosti a podobne  ve či, se vytva r í  

arčhitektura. 

Pokud by se me la vžepnout arčhitektura, tak by to čhte lo sabatiča, to žnamena  jednou ža 

č tyr i roky hodne  dobr e plačeny  rok volna. Pr í jem profesora nebo dočenta arčhitektury by 

se žhruba me l pohybovat asi na ne mečke m standardu, to žnamena  7 tun dobre ho bí le ho 

čhleba by me l by t roč ní  pr í jem. To žnamena  kilo dobre ho bí le ho čhleba je tak asi ža 60 

korun, tuna je ža 60.000, č ili pr í jem by se me l pohybovat pr es pu l milionu. To je minimum. 

A ty sabatika, by mohli by t krome  jine ho o malova ní  a kreslení . Mu j kamara d Lubos  Loibl, 

na mou radu, se dal dohromady s nejleps í m kreslí r em a uč itelem kresby v 

Č ečha čh Borisem Jirku . A u plne  se mu pr eme nilo mys lení , protož e hleda ní  formy a její  

žažnamena va ní  rukou na papí r vede k obrovsky m žme na m v možku, vide ní  proporčí , 

vide ní  vžtahu , vide ní  stí nu , sve tel. Vs ečhno toto je u plne  jine , než  když  to č love k jen 

požoruje.  

 

  

Skica 64 - Martin Rajniš - zahrady Botanicus 
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Skica 65 - Martin Rajniš - rozhledna Doubravka 
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A chcete po lidech v ateliéru, aby skicovali? 

Nečhči aby skičovali, protož e pračuji s takovy mi, kter í  to umí .  

Jak dalece je skicování součást práce?  

Ja  nema m žame stnanče, jsou to moji společ ní či a kamara di. Ja  se k lidem nečhova m jako 

k na meždní  pračovní  sí le. Ja  si myslí m, ž e tí m, ž e na s č eka  neuve r itelny  u kol žnovu postavit 

arčhitekturu na nohy, tak se k sobe  potr ebujeme čhovat s velkou pe č í  a s velky m ohledem. 

Ale oni kreslí  bežvadne . David Kubí k ma  str ední  ume lečkou s kolu, ma  6 let sočhar iny na 

akademii a 6 let arčhitektury u Emila Pr ikryla a potom dals í čh 12 let nas í  spolupra če, takž e 

myslí m, ž e tam je skuteč ne  na čo nava žat. A ja  nabí dnu spolupra či jednomu že sta.  

A posuzujete to podle toho, zda daný kandidát bere skicování jako součást práce? 

Ne, nemu ž ete to bra t takto mečhaničky. Kaž dy  ma me tročhu jiny  pohled na ž ivot a na to čo 

se ma  de lat, takž e byčh byl v tomto tolerantní  a kaž dy  si hleda  svojí  vlastní  čestu a jsou lidi, 

kter í  vidí  arčhitekturu pr es urč ite  spí s  matematičke  a vžtahove  ve či a není  u plne  vylouč ene  

takto de lat arčhitekturu. Ale ta podstata není  ve skičova ní , ta podstata je v u ž asne  sí le 

magičke ho mys lení . Jestliž e ma  ne kdo toto (M. R. ukažuje na na vrhy na papí rečh po 

ste na čh kolem), tak to mu ž e de lat skoro jaky mkoliv žpu sobem, protož e čo je podstata 

arčhitektury – magie. Ty kečy, ktere  vedli takoví  levič a čky  s mejdi jako Čorbusier a ž č eho 

jsou ž ive  fakulty jsou pro me  vy sme čhem toho, jak se de la  arčhitektura. Ať jde se svou 

arčhitekturou do prdele. Protož e on si de lal malova ní  a v tom byl dobry , de lal si ne ktere  

vy tvarne  ve či a žbytek je tak bohapusty  bols evičky  ž va sta ní  o sve te , ktery  s tí m pravy m 

s ťavnaty m magičky m sve tem, ktery  ma  čenu ž í t, nema  čo společ ne ho. Mu ž ete me  čitovat, 

doslova. A Čorbusier ume l kreslit a me l vy tvarne  nada ní , o tom není  sporu, ale by u plne  

posedly  levič a čkejma tečhnokratičkejma postupama, ktere  jsou u plne  vraž edne  pro 

arčhitekturu. 

Že dobro je možné vnutit? 

Jasne  a ž e vlastne  forma sleduje u č el, nebo funkči. Ta nejve ts í  prdel je, ž e arčhitektura 

vu beč „nefunguje“. Čo to je ža kravinu. Tohle funguje nebo nefunguje (M. R. ukažuje na 

radia tor), tohle funguje nebo nefunguje (M. R. ukažuje telefon) a toto (M. R. ukažuje 

prostor atelie ru) je urč itej soubor počitu  a rožhodne  není  odvoženy  od fungova ní . Takto se 

da  popsat stroj. To je ryže tečhnička  pomu čka, ale ne arčhitektura. Arčhitektura je 

v podstate  to č í m se obklopujeme a čo je na s  nejve ts í  spojeneč ve sve te. A skičova ní  je 

na dherne  pr iblí ž ení  k te to ve či. Protož e k magičke  ve či lže použ í vat magičke  česty a to je 

arčhitektura.  

O tom, že nejbližší vyjádření myšlenky je skica, nikdo nepochybuje. Ale při diskusích o 

skicách jsme se dostali k otázce, zda používání skic není jen rutina starší generace a zda 
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nepřijde nějaká technologie, která bude schopná přenášet myšlenky rovnou do 

počítače? 

V podstate , možek se skla da  asi ž tr í  bilionu  jednotlivy čh č a stí . Poč í tač  je ne kolika-

milionkra t jednodus s í .  

A počítači hlavně někdo musí určit logiku. 

A ta logika není  logikou, kterou potr ebuji na magičke  mys lení . Proč ? Protož e logika, ktera  

je i ve skiča čh, je dana  iračiona lní  tr í prvkovou logikou. Není  to vy rokova  logika, na ktere  je 

postavena  ve da, na ktere  jsou postaveny ne ktere  ve či, ktere  jsou dovoditelne , prokažatelne  

a existují čí  jine  logičke  du kažy. Jsou dals í  logiky a ta nejklasič te js í  je iračiona lní  tr í prvkova  

logika, kde krome  ano / ne je „mož na “. To je logika, ktera  je v ža kladu nas eho magičke ho 

mys lení  a stejne  tak arčhitektury. A na iračiona lní  logiku ty stroje vu beč nemají . Tam byčh 

byl naprosto klidny . A vlastne  skičova ní  je urč ita  metoda komunikače sve ho podve domí  se 

sve tem plny m magie. A skičova ní  protož e nepouž í va  račiona lní  ve či a ner í dí  se 

račiona lní mi pravidly hry, tak ma  tyto u ž asne  pr í jemne  vy sledky. Ten kdo toto neslys el, kdo 

o tom neví  tak bohuž el nemu ž e by t arčhitektem a není  arčhitektem. A jestliž e ne kter í  

pa nove  r í kají  takove to kraviny jako ž vlas tovky piony ru , nebo ž ne č eho takove ho, tak je mi 

jičh upr í mne  lí to. 

 

 

Skica 66 - Martin Rajniš - Vysoká pec I, filmová 3D projekce - areál Dolní Vítkovice 
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Ve Vaší knize o skicách píšete, že jste začal svobodně skicovat, až když jste si uvědomil, 

že můžete skicovat jakkoli. Jak je to myšleno?  

Ja  jsem se dosta val dost pračne  k tomu, abyčh si uve domil, ž e skuteč ne  ma m dost velkou 

svobodu v tom, skičovat žpu sobem, ktery  me  nejví č vyhovuje. Z e se nemusí m ohlí ž et na 

vs ečhny mož ne  kraviny, ktere  mi r í kali ve s kole. A je pravda, ž e me  nič ili a kažili mi styl. Ja  

jsem potr eboval 30 let na to, abyčh se, pokud to bylo jen tročhu mož ne , ž ve ts í  č a sti žbavil 

toho, čo do me  čpali. Bohuž el už  jsem hrožne  stary , takž e teď když  tuto fa ži dokonč uji a 

koneč ne  ma m počit, ž e už  byčh mohl na plny  pečky de lat, tak ta sčhra nka už  není  takova  

jaka  by me la by t. A hlava funguje, až  na jme na. Ale ja  jsem se narodil do s patne  doby. Čpali 

do me  nesmysly a ta nesmyslnost byla od první  tr í dy, kdy jsem nesme l psa t levou rukou, 

kdy moje dyslexie byla bra na, jako ž e jsem polovič ní  idiot. A takove to ve či me  stras ny m 

žpu sobem ždrž ely. Kdybyčh nemusel čhodit do s koly, tak jsem na ne ktere  ve či pr is el o 20 

až  30 let dr í ve než  po te čh tota lní čh pru serečh. A to vs ečhny typy s koly vč etne  vyuč ují čí čh. 

Ja  praktičky nemu ž u r í či, ž e byčh me l ne koho, kdo me  uč il, ra d. S jedinou vy jimkou a to byl 

Huba č ek. Ale to byl obdiv spojeny  s lehkou hru žou, on byl hrožne  mohutna  a silna  

osobnost a ja  se ba l ž e me  žakousne. Ale nakoneč jsme se hrožne  skamara dili. 

Kdy všechno to navrhování stíháte? 

My de la me jeden až  tr i projekty ty dne . A jsme č tyr i. Ve ž  Esther jsme postavili ža 19 dnu . 

Děkuji za zajímavé povídání. 
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ROZHOVOR – VLADIMÍR SITTA                                                                                              
18. 4.2016, FACVUT  

 

Někdo skicuje významy, koncepty, objemy, konstrukční detaily. Jak skicujete Vy?    

Ja  si myslí m, ž e to je takova  forma terapie. Ne kdy skičuji na pad, abyčh ho nežapomne l, 

Myslí m, ž e č love k spí s  č ma ra , aby nežapomne l. Mož na , ž e to je takova  databa že. Mož na  ž e 

v okamž iku križe a je to taky okamž ik hru ž, protož e ne kdy si č love k r í ka , ž e na ne čo pr is el, 

když  se podí va te na skiču 20 let starou a tak se r í ka te tady už  jsem byl a vidí te, jestli se 

č love k posouva . Je to diagno ža ru žny čh mys lenkovy čh počhodu  a situačí . A ne kdy je to 

motivovane  projektem, takž e to ma  te ma a ne kdy je to proste  jen tak, čo va s napadne. Z e si 

č love k hraje, ž e to není  ne jaka  ambiče nebo ž e by to me lo ne čo žnamenat, ale je to takove  

čvič ení . Por a d musí te masí rovat možkove  bun ky. Jinak když  nič nede la te, tak žtra čí te 

ohebnost v ruče. On si č love k stejne  vytvor í  jaky si pr í stup a po letečh se te ž ko me ní . Když  

žabrousí me ne kam jinam, tak nakoneč, ve dome  a neve dome , použ í va te tečhniku, ktera  

va m vyhovuje. Jeden č love k, ktery  psal o skiča čh v Austra lii, tak r í kal „ty ma s  vs ečhno 

žprava doleva nahoru“. No to je proto, ž e se mi to tak dobr e kreslí . Je to tak, jako prava kovi 

se mi takto jednodus eji kreslí  než  na druhou stranu. On v tom hledal ne jake  vy žnamy. Tak 

ja  jsem mu r í kal „to nehledej, protož e nejsem leva k“. 

Vaše skici vypadají jako hotová věc. Někdo si ale nakreslí třeba srdce a řekne si, že od 

toho odvíjí navazující vymýšlení. Anebo skicujete detaily, aby jste si vyjasnil, jak to bude 

fungovat?  

Ono to je tročhu nemoč, protož e když  staví te tak tros ku podve dome , pr emy s lí te o tom jak 

by se takova  ve č dala ude lat. A to je tr eba velky  roždí l oproti me mu by vale mu 

australske mu kolegovi, on si napsal sče na r  a tečhnologie jak by se to stave lo ho v podstate  

nežají maly. Ale ono to jde ruku v ruče. Není  to tak, ž e by to byl odde leny  pročes, ž e vlastne  

do urč ite  mí ry pr emy s lí te o materialite  vy sledku, takž e to ma  urč ity  stupen  

realižovatelnosti. A když  už , tak jsem si napsal text, ale ne, ž e byčh si maloval srdí č ka.  

Archivujete si kresby 

Ne ž e by to byl vy sledek ne jake ho narčističke ho čhova ní , ale v podstate  do arčhivu s aha m 

když  de la m soute ž . 

Máte vždycky u sebe tužku a papír?  

Samožr ejme  taha m tuž ku a papí ry s sebou. Je to vlastne  tročhu takovy  počit viny, když  

neč ma ra te ten den, ž e nič nede la te. Ale ono to ne kdy nejde, to ma te pra ždnou hlavu. Č love k 

by čhte l, ale nejde to. Ja  mu ž u skičovat jen v konfliktní čh situačí čh. Ja  jsem pr is el na to, ž e 

když  vežmu skičova ní  do pr í rody, žvla s ť australska  pr í roda je divoč ina, ne jako se divoč ina 

v Č ečha čh, tak to je tak intenživní  ža ž itek, ž e vlastne  žtra čí te du vod to de lat. Protož e je to 

v podstate  nekonfliktní  situače, protož e to ma  takovou sí lu a takova  jaka si prastarost na 
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va s dy čha  ž te  pr í rody. Tam jsou mí sta, ktery čh se nedotkla lidska  noha, to v Č ečha čh 

nenajdete, tady je kaž dy  č tvereč ní  čentimetr ne kolikra t obra čeny . To v Austra lii není , srdče 

Austra lie je nedotč ene , protož e se kaž dy  tlač í  k pobr ež í , kde je to pr í jemne js í .  

 

 

 

Skica 67 - Vladimír Sitta - podzemní arabské lázně 

 

Myslíte, že ten zážitek je tak silný, že vás neinspiruje něco dělat? 

Ztratí te du vod, protož e najednou jste v situači, ktera  je tak intenživní . A na druhou stranu 

musí te tročhu da vat požor, protož e jste v divoč ine . Samožr ejme  je to tročhu my tus ti 

jedovatí  hadi a pavouči, ale není  to tak jako tady kdy když  si lehnete do tra vy, tak na va s 

maxima lne  vleže klí s te  nebo va s poč u ra  pes. Kdež to tam pr eče jen je č love k tročhu ví č ve 

str ehu a posloučha te pta ky. Mož na  to je ten du vod, ž e se dostanete ž toho konfliktní ho 

sve ta me st pryč . Je to na dherna  žeme  a ne ž e by si toho vs ičhni Australane  va ž ili, to je 

tročhu trage die. Je to vlastne  takovy  globa lní  počit, č love k preferuje pr í tomnost pr ed 

budoučností . To jak se dals í  generače vypor a dají  s tí m nas í m sajrajtem to v podstate  nas e 

souč asní ky moč nežají ma , takova  ne jaka  žodpove dnost k budoučnosti neexistuje. Mož na  

toho ani č love k není  genetičky sčhopen.  
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Skicují studenti? 

Je to pravda ž e ma lokter í  mají  sčhopnosti se vyja dr it skičova ní m. Oni samožr ejme  klikají , 

ale takove  ty pokusy nebo mys lenkovy  pročes se jim sta va  čiží . Ale pr itom je to 

nejintuitivne js í . To čo mu ž ete mí t meži tuž kou a možkem je daleko ve ts í  synergie než  meži 

klika ní m. Nakoneč poč í tač  de la  jen to, čo doka ž e, tam se eliminuje na hoda, tedy pokud u 

toho neusnete. Ale jinak ma m skoro počit, ž e studenti mají  stračh ž na hody. Poč í tač  ž va s 

de la  ne koho, kdo je posedly  kontrolou. Ona ta č a ra ma  fales nou autoritu. Ona je tr eba blbe , 

ale vypada  prečižne  a pak vžnikají  nepostavitelnosti. Pak když  se podí va te na 

dokumentači, tak žjistí te, ž e oni tr eba vu beč nepr emy s lí  o tom, ž e to ne kdo musí  da t 

dohromady a ž e lidska  ruka ma  urč ite  dimenže a ono to vypada  veliče prečižne . Ale jak 

tr eba ten obklad ude la te, když  je žave s eny , jedine  pak vs ečhno lepit. Anebo ten de lní k by 

musel čestovat betonem. Jeden kolega v kančela r i vymyslel takovou laviči, ktera  se da  

odkla pe t a on tam dal s estimetrovou osu, ale ten dvorek me l osm metru . A jak jí  tam tedy 

da t, pu jdes  k sousedu m provrtat dí ru do kučhyne ?  

To se totiž  musí  kontrolovat. Když  se to kreslilo ruč ne , tak č love k ví č pr emy s lí , jak se to 

bude da vat dohromady. Na poč í tač i to vypada  perfektne . My jsme me li tr eba fonta nu, no 

ale jak to smontujete, to ten č love k proleže potrubí m? To vu beč nes lo ude lat. Protož e 

poč í tač  není  intuitivní , de la  to, čo mu r í ka te, ž e ma  de lat. Kdež to tuž ka, ona se tr eba 

vysmekne a kolikra t ne čo žač nete skičovat a pr estanete a pak žjistí te, ž e to ma te tr eba 

vžhu ru nohama a ž e to vypada  leps í , tak pokrač ujete s tí m obra čeny m natoč ení m. Ale to 

v poč í tač i nejde. 

Nevzniká teď takové dilema doby? Všechno zrychluje, je tlak všechno udělat rychleji a 

počítače ruční pomalou práci vytěsňují, protože výsledek z počítače je zdánlivě 

rychlejší. 

No ja  tomu r í ka m dog food. Je to psí  konžerva, kde vidí te s ťavnate  maso a pr itom uvnitr  

jsou srač ky. Je to takova  forma propagandy. A Photoshop je ďa belsky  program, protož e 

v tom se da  fantastičky lha t když  to umí te. A dneska se nemu ž ete prosadit v soute ž i, když  

nema te vižualižače, ať porota de la  čo čhče. Ja  sní m o tom, ž e by se vs ečhno de lalo 

č ernobí le , jenž e to politiku m nebo ver ejnosti neproda te.  

Ja  si myslí m, ž e je ilužorní , ž e je to pomale . Ono to není  pomale , ono je to podle me  daleko 

ryčhlejs í  než  na poč í tač i. Ale samožr ejme  pak ž va s poč í tač  odstraní  takovou tu opakují čí  se 

nudnou pra či. Ale podí vejte se, praktičky vs ečhny arčhitektoničky  superhve ždy kreslí . 

Gehry je extre mní  pr í pad. Jak to mu ž e ne kdo interpretovat? On ne čo naskičuje a ono to 

vžda lene  ne čo pr ipomí na , ale musí te mí t velkou fantažii abyste to interpretoval. On tedy 

take  samožr ejme  skičuje modely. Tr eba ne jake  vinar ství , ne jakou pomač kanou krabiči, pak 

si to vyfotí . Tak to je takovy  žvla s tní  pr í stup k arčhitektur e. To je obalova  tečhnika, ž e ma te 

krabiči a na to se nasypou ve či a fasa da vu beč neodra ž í  čo je uvnitr . Tr eba Američan Čentre 
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v Par í ž i, to byla takova  roževla ta  fasa da, ale uvnitr  to byla norma lne  krabiče, takova  jen 

povrčhní  dekorače.  

 

Skica 68 - Vladimír Sitta - pavučina, propojení několika hmot pomocí zelených vzdušných mostů 

 

Ano u muzea v Bilbao jsem slyšel, že ho nezajímá co je uvnitř.  

Ale je to museum, kde se ma  vystavovat a myslí m, ž e pr eče jen tam tročhu dočha ží  k tomu, 

ž e to čo je venku se odra ž í  uvnitr , ž e je to takova  ku ž e. Ale v ne ktery čh pr í padečh, tr eba 

Zaha Hadid v R í me . To je museum, ale ono je vlastne  o sobe , protož e arčhitektura je tak 

du lež ita , ž e to čo se vystavuje tam te me r  žavaží . Tam si kura tor musí  rva t vlasy, protož e jak 

se v tom da  ne čo vystavovat? To je jako v Guggenheim, protož e to je rampa, tak buď ten 

obraž se va m žda  nakr ivo nebo vy stojí te nakr ivo. Takž e je to takove  ž e č love k se te ž ko 

dosta va  do kontemplativní  na lady, protož e va m tročhu vadí  vas e fyžička  požiče.  

Ale vraťme se k te m studentu m. Je to takovy  sva tek, když  obč as ne kdo kreslí . Ma me tady 

tr eba studenty ž Portugalska, ti nemají  dovoleno vu beč r a dit na poč í tač i první  dva roky, a 

to žnamena , ž e jejičh sčhopnosti kreslit jsou na vys s í  u rovni. A pak vidí te i v prežentačí čh, 

ž e to ma  takovou jakousi ve ts í  logiku a č istotu. Z e to není  žamlž eno ru žny mi ve čmi jako 

nerea lne  nebe a želene js í  stromy a nekonfliktní  sve t Photoshopu. Bohuž el s kola se na 

tomto my tu a jak byčh to r ekl povrčhnosti, taky vybí jí . Když  ma me atelie rovy  ty den, tak 

v podstate  to je take  takova , ner í ka m oslava, ale takove  tapetove  orgie. Vlastne  se vs ečhno 
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sčhova va  ža pe knou prežentači. Pak proletí  porota ža tr i hodiny čelou s kolou a žna mkuje. A 

to je take  absurdní . 

Mě napadlo, že vizualizace jsou více reklama než architektura. 

Absolutne . A čo vs ečhno se čenžuruje, s karedy  sloup, vedení , tak pryč  s ní m, nebo tady to 

ma me nedor es eny , tak tam strč í me strom i když  tam vu beč v realite  by t nemu ž e, nebo 

č love k, ne jaka  hežka  holka. Když  to pr ipravují  kluči, tak tam sekaj sexy sleč ny. 

To jsou podvědomé impulsy. Když je v reklamně pěkná slečna, tak funguje lépe. 

No ono to vede k tomu, ž e se va m dí va  do tva r e, ž e č asto nejste vtahovany  do toho obra žku, 

ale dí va te se na tu holku. No je to takovy  v podstate  marketing. 

A používáte Vy skici při prezentacích pro investory. 

Ano. Musí m r í čt, ž e ve ts ina klientu  k tomu me la požitivní  postoj, protož e oni si do toho 

pr edstavují  urč ite  ve či, kdež to vižualižače jsou doslovne . To je vyleps ena  realita, ono to tak 

hežky pravde podobne  nikdy vypadat nebude, tak idylička  atmosfe ra. Takž e kreslí m pr í mo 

na meetingu. To jsem žaž il jsem v Singapooru, ž e najednou nes el poč í tač , uprostr ed 

meetingu se ne čo stalo a prežentače se žastavila, tak ma te tabuli, kde kreslí te a ne jak se 

vypln uje č as. Ale to musí  č love k by t sčhopen ve či nakreslit, protož e když  ma  jen tu digita lní  

konžervu (požn. poč í tač ) a když  se pokaží , tak to jsou trapne  okamž iky.  

 

Skica 69 - Vladimír Sitta - visuté zahrady Fusionopolis 
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To byla prezentace projektu Fusionpolis? 

Ano to byl žrovna pr í pad, kdy se na m to žaseklo. Pak se to žaseklo jes te  jednou v Pekingu. 

V Singapooru alespon  mluví  angličky, ale v Pekingu to byl u plny  trapas, protož e jim to 

nes lo a ma te 20 Č í n anu , se ktery mi nemu ž ete mluvit, protož e se vs ečhno pr ekla da . Je 

jeden, ktery  pr ekla da  do č í ns tiny, pak si ne čo r eknou a žase to pr ekla dají . Takž e sedí te na 

meetingu čely  den, ale v podstate , kdyby to byla norma lní  komunikače, tak by to bylo 

vyr í žene  ža hodinu. No a pak se stane ž . 

Ale vižualižače take  de la me. Dneska jsou v porota čh političi a musí  na vrhy take  pr edstavit 

ver ejnosti. Lidi jsou žvyklí  na vižua lní  signa ly.  

To je vlastně jako se současným filmem. Dneska už ani neexistuje film, který je natočený 

bez efektů v počítači.  

Taky si toho ve filmečh moč nepr edstavujete, to je polopatismus. Když  dnes ne komu 

uka ž ete filmy od Orsona Walesse, to byly pomale  filmy, tr eba detektivka, ale pomala , on 

staví  informače postupne , kdež to teď je to vižua lne  ryčhle  a mlada  generače ma  s tou 

pomalostí  proble m. Oni čhte jí , aby tam byla akče.  

Ale žpe t ke skičova ní . Skičovat na poč í tač i proste  nejde, neexistuje tam na hoda nejsou 

žatí m tak intuitivní , i když  jsou tablety, ale ja  tablet ma m a myslí m, ž e to jsou vyhožene  

pení že. Vektorižovali jsme tr eba strom, aby nevypadal jako ž databa že, kterou ma  kaž dy . 

Ale ž e by me  to ne jak bavilo, to ne. Ono to tak ne jak divne  klouž e a musí  se to nastartovat. 

S tuž kou mu ž ete kreslit na ža čhode  nebo v hospode . My jsme jeden projekt prežentovali 

klientovi na ta čka čh od piva a vžniknul na ta čka čh od piva. 

A koupil to ten klient? 

No nekoupil, ale to bylo ž jiny čh du vodu . On na ne j spadnul ku n . 

Aha, nejdříve tácky, pak kůň. 

Me la to by t aboriginska  galerie. A on byl tak tročhu dobrodruh, hra l polo na koní čh a to je 

tvrda  a ryčhla  hra. Když  v hokeji sletí te, tak por a d pada te mens í  vžda lenost, ale ž kone  

padat je dost. A jes te  ku n  spadnul na ne j, takž e byl ne jakou dobu v ko matu. 

Tak snad nebudou skici také v kómatu. Děkuji za rozhovor. 
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ROZHOVOR – JINDŘICH SMETANA                                                                                
1. 10. 2018, UMPRUM  

 

Myslíte si, že se dá architektura navrhovat bez skicování? 

Tohle je ota žka, ktera  je naprosto, r ekl byčh, obečna . A to ž e, tak jako se v de tství  vyví jí  

abstraktní  apara t a když  se ne jake  pročedura lní  ve či opomenou, tak se možek potom 

vu beč nepr ipraví . A ja  r í ka m, ž e arčhitektonička  skiča, na roždí l od kresby jako produktu, 

je ne čo čo je možkomí s ní ho. To je spojení  ruky a hlavy. A je to pr es ne  tak jako logopedi 

ve dí  jak vu beč mluva pračuje s možkem a když  lidi spí  a ždají  se jim ve či, tak žačhyta vají  

artikulač ní  impulžy a take  jak vu beč ru žne  jažyky vedou k ru žny m syste mu m abstraktní ho 

mys lení .  

Ale ja  mluví m o možkomí s ní m spojení  ruky a hlavy a nebo dokonče obou rukou. Ja  jsem 

pr euč eny  leva k a tam je ža me na hemisfe r a ono to ma  i v tomto ohledu dopad. Když  ne kdo 

pr emy s lí  nahlas, nebo napr í klad když  jsem konžultoval, tak jsem me l vž dyčky s tos 

pru klepa ku  a aniž  byčh ruku kontroloval, tak jsem se studenty rovnou mluvil take  kresbou. 

Proto ta žkratka, ktera  je nekontrolovana  a je ž iva , tak je mnohdy u plne  fasčinují čí  a jsou to 

takove  kaligramy, tak jako je te snopis, tak je to te snovižualižače nebo ryčhla  vižualižače. A 

žkra tka ne kdy se to mys lení  bež vižua lní  stra nky neobejde. Protož e to nema  vu beč s anči o 

tom č love k pr emy s let.  

Ano to říkají všichni starší architekti, ale ve škole jsou nyní studenti, kteří mají zažité, že 

všechno je v počítači a skicování nepotřebují. 

Ale podstata čele  ve či je, ž e ten apara t abstraktní  formulač ní  a vižualižač ní , pak nema  

vu beč s anči se dobr e vyví jet. A žejme na jde o abstrakči, o abstraktní  mys lení  

(nežame n ovat s abstraktní  malbou) čož  je žčela jiny  pročes asočiač ní ho kombinova ní . Ale 

čhte l jsem r í čt jes te  jednu ve č, ktera  s tí m mimor a dne  souvisí . Je to kreslení  nažpame ť, 

jenom v hlave . A to je take  stras ne  du lež ite  pakliž e čhče č love k tvor it. Musí  mí t take  velmi 

dobr e vyčvič enou a tre novanou obražotvornost. Pamatuji si tr eba u te ž ky čh deskriptivní čh 

u loh, ktere  na m pedagog žada val kreslení m na tabuli, slož ite js í  pru niky ne jaky čh 

spečia lní čh funkčí  a kr ivek, tak jsme s jední m kolegou soute ž ili kdo dr í v r ekne vy sledek 

jes te  dr í v, než  bude na tabuli. A ono je to skuteč ne  žvla s tní , ž e kaž dy  ž na s ma  promí tačí  

pla tno v hlave  a když  to tre nuje tak mu ten film ne jaky m žpu sobem probí ha .  

A kameramani de lají  toto (požn.: Jindr ičh Smetana ukažuje prsty vytvor ene  oke nko) - kukr, 

ktery  pr esne  ukažuje. A oni se takto koukají , protož e ono to vypada  tros inku jinak pr es ten 

kukr než  jak je to v realite . A ope t ta fotogenič nost, neboli ten hudební  čit pro ža be r, ten 

musí  by t take  tre novany  a proto ten abstraktní  apara t musí  mí t tre nink. A ža čhvilku dojdu 

ke kresbe . Hlučhe mu nevysve tlí te proč  fales ne  žpí va . On to nema  ohmatane . A ne kter í  

nahlučhlí  ra di r vou a žpí vají  a jsou nesnesitelní . A stejny  segment jsou ti čo mají  vižua lní  
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hudební  slučh. Oni se podí vají  a vidí . A to me l tr eba S tečha. R í kalo se ž e fotograf S tečha je 

nejleps í  arčhitekt. On si pros el prostor a automatičky ve de l kam foťa k da t a bylo to 

s naprostou jistotou to dal na spra vne  mí sto. A r í kalo se, ž e jsou mí sta v Praže, kde jsou 

dí ry od stativu  a ž e s ikovní  kameramani, jako napr í klad Jaroslav Kuč era, tak stejne  

neomylne  jako ten S tečha ve de li, ž e pro tenhle u č el to musí  by t tady odtud. A ten čit ma  

smysl i se skičova ní m a jakmile žač nete to de lat instrumenta lne  a žač nete to konstruovat a 

ždu vodn ovat si to račiona lne , ono by to bylo dobre  kdyby to žabralo jes te  toto a pak toto. A 

žač nete račionaližovat estetiku, tak to je obvykle žna mka u plne ho žoufalství  a nedopadne 

to dobr e. A když  se na skiču podí va te, na tuto ža žnamovou, ktera  nema  mí t vy tvarne  

hodnoty, tak pra ve  podstata oproti fotografii je, ž e ruč ne  kreslene  ve či mají  ličenči priorit. 

Z e potlač í te to, čo je žbyteč ne  a vytahujete to, čo je, tr eba pro kompožiči, podstatne . A to 

de la  rovnou ruka. A proto ti čo se snaž í  o realističkou kresbu, nebo de lají  fotografičke  

verističke  ža be ry, tak to je žoufalství . Protož e oni neumí  ude lat hierarčhii proble mu. A ve 

skuteč ne  pravdive  autentičke  skiče je nejkra sne js í  ta hierarčhie proble mu, ž e je to 

prodestilovane  na samou podstatu, ž e to hleda  vžoreč, ž e nes umrujete, nestí nujete a je to o 

tom čo ma  by t vpr edu, čo ma  by t vžadu a ne č í m se už  neždrž ujete.  

 

Skica 70 - Jindřich Smetana - skica vzniklá během rozhovoru - Veletržní palác 

 

Ja  pra ve  považ uju ža stras nou čhybu, ž e lidi, kter í  žtratili ví ru ve svu j možek a jedou v te čh 

softwarečh. V podstate  jenom listují  v kataloží čh, tak pak to je jiny  druh komunikače. To je 

jako kdyby hra li na hudební  na stroj už  rovnou harmonie, ž e nemají  jednotlive  to ny, že 
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ktery čh si vyberete, ale rovnou ty figury. Jako de ti když  si koupí  varhany a ono jim to hraje, 

tohle a tohle. Tak to je r ekl byčh ža kladní .  

A du lež ite  je, aby si to vs e da vali lidi dohromady od de tství  take  s požorovačí m talentem. 

Požorovačí  talent take  pomu ž e r í čt čo je podstatne . Skiča je vlastne  když  mluví te, skičujete 

a nepr emy s lí te o tom a ruka jede. Ale musí te ve de t kam, protož e č erpa  že ža soba rny vjemu  

od de tství . Takž e v tom je tajemství  skiči.  

Stejne  tak mají  arčhitekti modelovat. To je take  skiča. Du lež ity  je ale pročesní  model, ne ten 

fina lní  vys perkovany  a absolutižovany . Du lež ite  je de lat modely ž jednodučhy čh hmot a 

ume t modelovat. Ne ktery  materia l poslouž í  le pe pro vyja dr ení  toho poselství . 

Modelova ní m si vs e ope t ove r ujete a ove r ova ní m si vs e žase ukla da te. A jes te  jedna ve č. 

Pro obražotvornost je du lež ite  mí t vižua lní  pame ť a ume t žačha žet s pame tí  deduktivne .  

Ja  jsem vž dyčky da val u talentovek jednu ža lež itost. Bavili jsme se a tr eba na stole byla 

„korbí kova“ ž idle a pak jsem jí  nečhal odne st a r ekl a teď to nakreslete, první  ža žnam a pak 

ž toho vydedukujte ortogona lní  promí ta ní  jak si myslí te, ž e jsou proporče, protož e to se už  

de la  v hlave  – jak to vypada  v r ežu, v pohledu v pu dorysu. A to same  je u dispožiče. 

Zkus eny  č love k když  projde bytem nebo ne jakou arčhitekturou, tak musí  ve de t jak to 

žažnamena . Když  tr eba naskičuje pu dorys, tak jsem r ekl a teď ude lejte r ež touto hmotou. A 

oni už  musejí  čí tit protož e to čo si pamatují  si ten vnitr ní  poč í tač  otoč í  a tr eba to nema  

u plne  pr esne  proporče, ale že žapamatovane ho vydedukují  jak je to asi v r ežu. A to je 

analytička  kresba, kterou jsem take  da val jako u kol. 

Že má skica mnoho významů a rolí je jasné, ale je opravdu nepostradatelná? 

Nenacházíme se nyní ve fázi, kdy počítače budou po papíru novým médiem, na kterém 

se bude odehrávat navrhování? 

To je o ne č em jine m. To je jiny  na stroj a musí m, r í čt, ž e tr eba vižualižače ž poč í tač e me  

vu beč nežají mají , ale ja  jsem velky  už ivatel poč í tač e. Pra ve  kvu li deskritptivní m ve čem 

ne ktery čh funkčí  s rotačí , protož e v poč í tač i je obrovska  s anče skičovat. Je to pr esne  ten 

pročesní  model. Ja  si to vynesu a pr eukla da m a pr eukla da m. Ja  nejsem ž a dny  ža žrač ny  

už ivatel poč í tač e, použ í va m jenom linea rní  kresbu, ale me  žají mají  optičke  proble my a 

v poč í tač i je pr esna  geometrie a viditelnost. A je to ne čo fasčinují čí ho, ž e ta exaktnost je 

neuve r itelne  du lež ita  informače, kterou potom použ í va te substituč ne  da l a da l. A tyto ve či 

umí  poč í tač  dokonale a mu ž e pomoči. V pr í pade  viditelnosti je to logaritmička  funkče a to 

se da  na dherne  modelovat a konstruovat pr evy s ení m. 

A není to ovšem jen rozvíjení prvotního nápadu, jeho ověřování? 

No ono je to tak slož ite  a ma  to tolik vstupu , ž e když  si je da te dohromady a podí va te se na 

to, tak pak najednou ví te čo s tí m ude lat. To není , ž e ten na pad dokonč í m, ale to 

konstruova ní  me  dovede k tomu, ž e to ude la m jes te  tročhu jinak.  
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Skica nebo počítač? 

Skiča v poč í tač i. Je to jako sparing partner. Vy to ude la te a najednou počhopí te a jenom na 

to kouka te a počhopí te čo to potr ebuje. Teprve takto se dosta va te k na vrhu slož ity čh ve čí . 

Ja  jsem byl fasčinovany  když  jsem me l mož nost vide t deskriptivní  ve či vide t u insčenač ní čh 

prostoru . 

 

Skica 71 - Jindřich Smetana - skica vzniklá během rozhovoru - figura v prostoru 

Je v architektuře důležité mít znalost a cit pro měřítko? 

No urč ite , protož e vž dyčky musí te v na vrhu vide t figuru. 

To je jedna z věcí, kterou zmiňovalo hodně architektů, že mladí architekti jak neskicují 

tak nemají cit pro měřítko. 

Pr esne , oni nevidí  perspektivu a nečha pou prostor. Pra ve  teď de la me novy  blog vy tvarny čh 

disčiplí n, de la  to Milan Sala k a jde o to, ž e lidskou figuru musí  požnat č a steč ne  anatomičky 

a ža roven  ergonomii čo vs ečhno figura mu ž e dosa hnout, to je du lež ite  pro design, a pak 

v prostoru v perspektive  ume t ude lat i pohybovky ve žkratče pr ime r ene  vžda lenosti. Z e 

vžadu je to jiny  pr í stup k detailu než  když  je to vpr edu.  

No počítač má pořád stejný detail. 
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Ano to je pr esne . Protož e to jsou ty lidske  filtry, rožlis ovat to čo je podstatne , to čo je 

vpr edu se lis í  od toho čo je vžadu. A ude lat stafa ž  v pohybečh a žna t anatomičke  a 

ergonomičke  dispožiče lidske ho te la a jak se projevuje ž enske  a jak muž ske  te lo je žase 

podobne  jako u te snopisu, je to jenom žkratka.  

Ale takova to skiča není  urč ena pro žara mova ní  a pove s ení  na žeď. Skiča je du lež ita  pro 

dialog meži možkem papí rem a rukou čož  arčhitekti potr ebují . Nyní  do pročesu 

navrhova ní  pr iby va  poč í tač , čož  je jine  me dium, ale není  urč eno na de la ní  fotografií . 

Studenti ve škole ale skicovat nechtějí. Všichni pracují v počítačích a skicuje sotva 10 %. 

Jaké to může mít důsledky? 

Z e to postihne jejičh tvor ivost. Z e je to tročhu vykastruje.  

Takže nevyužívání skici je tvůrčí omezení?    

Ano, protož e vnitr ní  tvorba, vnitr ní  promí tačí  pla tno musí  ža konite  žakrne t. Protož e 

skuteč nost jenom pr ijí ma te tak jak je. 

A může to znamenat, že se architekti rozdělí na ty, co budou masově produkovat návrhy 

v počítačích a na ty co budou mít vnitřní představivost a budou lepší? 

To je ota žka omežova ní  arčhitektoničky čh ž a nru . Arčhitektura je mnohem komplexne js í  

než  jen o hmote , je to o prostoru meži hmotami o čhova ní  č love ka meži hmotami. Figura 

tam musí  by t. Jakmile použ í va te stafa ž e ž knihovny, jen jako raží tka, tak to vu beč není  o 

čhova ní . A je to take  o sde lení  pr i navrhova ní . Arčhitekt, podobne  jako designer de la  na vrh, 

to není  realita. Sočha je realita. Obraž je realita. Ale na vrh arčhitektury a designu je 

pomu čka k ne č emu čo bude existovat. To je pr edžve st reality. A pra ve  jakož to na vrh to 

musí  ume t prežentovat pra ve  ty kvality, ktere  jsou pr ednostní . A musí  toto žapojit, 

žaangaž ovat možek konžumentu , aby si na ža klade  na vrhu byli sčhopni pr edstavit, jak to 

bude vypadat v budoučnosti.  

Ja  jsem hodne  de lal v Perske m ža livu a žjistil jsem, ž e Arabove  nemají  ž a dnou 

pr edstavivost. Vižualižače pro ne  dokonče není  vu beč sme rodatna  a por a d se v tom 

nevyžnají . Vidí  v tom jen jakousi vy tvarnou kola ž  čož  pro ne  není  prostr edek k vnitr ní mu 

pr esve dč ení , aby si doka žali pr edstavit, jak se pak v realite  v te  ve či budou pohybovat. Pro 

ne  je nejpodstatne js í  fyžičky model, v tom se najdou, ale žase tam čhte jí  pana č ky.  

A může to být tím, že od mala nejsou trénovaní ve zobrazování reality?  

Ja  si myslí m, ž e oni by me li mí t skve le  abstraktní  ume ní , ornamenty a deskriptivu čož  je 

pohyb planet. Oni de lali take  gno mony a sextanty a byli skve lí  matematiči. Ale mečhaničky 

aplikovana  ideologie, ž e se nesmí  žobražit to čo je neučhopitelne  i lidska  figura, jim 

žabra nila v rožvoji, aby se pak asočiače a dedukče pohybovala ve vy tvarne  polože.  
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A jes te  je jina  ve č žají mava . Literatura je fantastička  ža lež itost v tom, ž e tam jsou ne jake  

fabule, sčene rie a ja  se v podstate  domy va m, ž e tak je to u vs ečh, ale mož na  je to pokaž de  

jinak, tak teď va m be ž í  film, ktery  jedete po pí smenka čh a to je vrčhol abstrakče, a v hlave  

va m be ž í  ten film a to je žase na žnak, symbol toho čo čhčete do reality dostat. A velmi č asto 

se sta va , ja  tomu r í ka m poloč as rožpadu knihy, ž e na tu knihu žapomenu a pak když  knihu 

č tu tak ten film probí ha  jinak. Jine  prostr edí , jinak vypadají  lidi. Ale k tomu je tr eba mí t 

knihovny obražu  v sobe . Film je mnohem bana lne js í , protož e už  to rovnou serví ruje se 

vs í m vs udy, ale žase jen film umí  pračovat s č asem. Ličenče je ve str ihu a v jiny čh kvalita čh, 

protož e kaž de  me dium ma  svoje kvality.  

Myslí m si, ž e č love k, ktery  čhče rožume t prostoru, ve ktere m se pohybuje a ume t ho jenom 

č í st. Tr eba č tení  krajiny. Tak ž e je nutne  to tre novat. A jes te  vys s í  stupen  takove ho tre ningu, 

tr eba kunst historiči, ktere  když  vežmete a postaví te pr ed bara k, ktery  tr eba neme li jako 

kategorii v kniže a je to nove  tak oni nepožnají  jestli je to dí lo dobre  nebo s patne . Protož e 

koukají  na to a nejsou sčhopni vide t souvislosti prostorove  a pohybove . A k tomu jsou jes te  

tr eba i asočiače jako tr eba i slohove , ž e ten kdo ma  hudební  slučh tak počhopí , ž e tr eba č a st 

stavby pr edstí ra , ž e je to ž ne jake ho prostr edí . Anebo to mu ž ou by t ža me ry. 

 

 

 

Skica 72 - Jindřich Smetana - skica vzniklá během rozhovoru - vztahy hlediště - jeviště 
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Doba nyní takovému chápání nahrává. Nyní nemusí být na první pohled poznat, jestli je 

to něco geniálního nebo úplná blbost. 

Ja  jsem se kdysi žaby val asi pr ed patna čti lety posoužení m kvality. Byl jsem pož a da n o 

posoužení  liniove  stavby v kra sne m krajinne m prostr edí  jestli dana  stavba krajinu žraní , 

ma lokdy ji povy s í  anebo jestli žačhova  ty hodnoty, ktere  oč eka va me. A dostal jsem se 

k použ ití  EIA (Environmental Impačt Assesment) kde jsou ve či me r itelne  a va ž itelne , 

kvantifikovatelne  parametry. Podstata čele  ve či je posužova ní  kaž de  ve ts í  stavby jaky m 

žpu sobem žasahuje do prostr edí  a jestli je to mož ne  povolit. Využ í va  to čela  Evropa, k na m 

se to dostalo v devadesa ty čh letečh. Vedle me r itelny čh a va ž itelny čh parametru  jako je 

hydrologie, botanika, emise, hluk, je samostatna  kapitola a to jsou estetičke  hodnočení . Na 

to je nejleps í  metodika posužova ní  anglosaska , ktera  je žalož ena  na teorii kontrastu  a ma  

ne kolik skupin kontrastu , asi sedm. A čo je žají mave  na EIA, ž e vs ečhny kategorie 

estetičke ho vní ma ní  dosta va  až  na dr en. Když  se strukturují , tak je metodika sčhopna 

vybalančovat subjektivní  parametry, je sčhopna je žu ž it natolik, ž e žu sta va  hodnočení  

lidmi, kter í  mají  kulate  raží tko. A to si myslí m, ž e to je naprosty  ža klad, ž e když  to ví te a 

kouknete se na krajinu a dojdete k ža ve ru proč  toto ma  by t žačhova no v urč ite  kvalite . 

U na s i na s kola čh arčhitektury se opomí jí  jedna disčiplí na. Když  se hodnotí  tr eba klaužury, 

tak ja  jsem použ í val ne EIA, ale svy čh pe t parametru , invenč ní  na boj a odvaha hleda ní , 

upr í mne  hleda ní , dobrat se podstaty ve či, pak arčhitektonička  gramotnost, ž e je ž a k 

sčhopen na vrh pr eve st do komponent, ktere  souvisejí  s konstrukčí , se stavar inou, pak jsem 

me l jes te  dve  krite ria a pak sčhopnost sde lení . Sčhopnost sde lení  jaky  mají  ža me r a je 

u plne  na ničh jaky m žpu sobem to sde lí . Mu ž ou o tom natoč it film, mu ž ou čokoliv a mu ž ou 

použ í t jake koliv vižua lní  me dium, aby r ekli, oč  jim jde a čo je smysl. A nají t to podstatne  

nasme rova ní  sde lení  jak ma  projekt vypadat. Tak to je ta podstata a nejvys s í  kvalifikače 

arčhitektonička . Nají t jak to žprostr edkovat tí m, ž e to není  hotove  a nemu ž u je tam poslat, 

tak jak to žprostr edkovat tak aby ve de li, ž e me  jde o toto a není  to my lka. Takž e ta 

sčhopnost sde lení  je take  du lež ita . 

Což je vidět, že ti úspěšní architekti jsou osobnosti, kteří dokážou přesvědčit. 

Ano doka ž ou pr esve dč it, ale mu ž e to by t č asto verba lne . A je to stras ne  du lež ite . I projev a 

dramaturgie u obhajoby, ž e to neuž vaní , ž e žvolí  spra vny  timing. Tak to k tomu patr í . Ale 

sčhopnost sde lení  je, ž e ne kdo mu ž e ude lat projekt klidne  jenom jednu perspektivu od 

ruky a je to ono a nemusí  ani de lat moč pu dorysy. Ale ža visí  komu je to sde lova no. A por a d 

si myslí m, ž e se baví me o skičova ní  v mys lení  a čena skiči je neskuteč na .  

Zajímavé by bylo vědět, jestli je možné sledovat rozvoj mozku právě díky skicování. 

Urč ite . Protož e tí mto se formuje. R í ka  se, ž e pro abstraktní  mys lení  je du lež ite  jaky  žvolit 

postup matematiky. Z e to nejsou jen hokyna r ske  poč ty, ale i ta elementa rní  matematika je 

stras ne  du lež ita  pro rožvoj abstraktní ho mys lení . A pakliž e de ti jsou o to pr ipravene , tak to 

budou postra dat. A jes te  k te  vižualižači Va m r eknu, ž e mnoho lidí , kter í  de lají  jen 
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s poč í tač em, tak jejičh ža kladní  proble m je, ž e neve dí  kam kameru da t. A pak to skonč í  na 

sbe ru samorostu , ž e jdu po lese a r í ka m si, tohle by mohlo upoutat. 

Myslíte, že pak teprve hledají podstatu?  

 Oni v hlave  musí  ve de t, když  končipují  vižualižači, ten ža be r, perspektivu, tak musí  ve de t 

kam ten stativ postavit. A to musí m mí t nejdr í v v hlave  a to sbí ra ní  samorostu  je, ž e si vodí  

kameru a žkous í  to. 

No ono to jde rychle to vyzkoušet. A svádí to k tomu. A je to pohodlnější než přemýšlet, 

to víc bolí.  

Pr esne , ale je o to povrčhne js í .  

No tak uvidíme, jak to s architekturou dopadne. Děkuji za rozhovor. 
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ROZHOVOR – ALENA ŠRÁMKOVÁ                                                                                           
5. 9. 2018, JENŠTEJN  

 

Myslíte si, že se dá architektura navrhovat bez skicování? 

Myslí m, ž e kaž dy  jak umí  a ja  si pr edstavuji to, čo de la m, abstraktne . Ja  už  neumí m 

skičovat, ja  už  neude la m rovnou č a ru. 

Ale kreslíte pořád. 

Ne, nekreslí m, neskičuji, protož e jsem u plnej dobytek. Tohle vu beč neumí m. 

Takže to co jste dělala, to co máme v knize jsou staré skici? 

Ano, to jsou moje skiči, te čh ma m dost. Vlastne  jsem rožmy s lela pr i skičova ní . A teď už  to 

neumí m. Teď si to pr edstavuji a to je stras ne  a je to dost slož ite . Vlastne  se mi to por a d 

nelí bí . Je to takove  te ž ke , aby se mi to lí bilo. 

V těch představách? 

Ano.  

Takže skica Vám pomáhala?  

Ano, abyčh si ne čo žafixovala. 

Jako, že když je to v představách, tak se to může pořád měnit? 

Ano, když  je to v pr edstava čh tak nema m nič pevne ho. A v tom je skičova ní  du lež ite . Z e si 

pr edstavuju a mu ž u pokrač ovat da l, protož e ne čo ma m žafixovane  nakreslení m. 

Takže se pak můžete vztahovat k jedné myšlence? 

Ano k ne č emu pevne mu, čož  je ta skiča. Ja  myslí m, ž e skičova ní  je hodne  du lež ite . Ja  

kreslí m jako prase, ale vlastne  je to mu j projev.  

Vaše skici vypadají trochu jako ilustrace? 

Sčhematičke , ale je to du lež ite , hodne .  

Schematické, ale v proporcích. Já jsem totiž zjistil, že možná největší nedostatek procesu 

navrhování rovnou v počítači je, že mladí architekti nemají vůbec zažité měřítko.  

No to take . I když  nemu ž u r í čt, ž e tato skiča je v me r í tku (požn. skiča rodinne ho domu 

Troja – obr 57). Ale je to symbol, do ktere ho to potom č love k kope. Toto je jasne . Toto jsou 

proste  na žory. V te to skiče je na žor na du m, ktery  de fačto vypada  u plne  jinak. Ale je v tom, 

ja  ho v tom čí tí m. 
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Skica 73 - Alena Šrámková - rodinný dům Troja 

 

To jsem si uvědomil, když jsem třídil skici ke knize, že stačí pár čar a je z toho poznat 

konkrétní dům, jeho charakter, i když to může být čmáranice. 

No bodejť. To ja  jsem taky nikdy neume la kreslit. 

A používali jste ty schematické skici, tak že jste je, obrazně řečeno, dali na nástěnku, aby 

všichni viděli k čemu směřovat, k čemu se vztahovat? 

Ne, pro ne koho jine ho nema  ta skiča vy žnam. Ta ma  vy žnam pro me . Ja  myslí m, ž e to nejde 

sde lit skičou.  

Takže pro komunikaci jste nepoužívala skici, to bylo jenom pro Vás. 

Ano. 

Třeba toto je spíš jako pohled, to už není moc skica. Tak to už jste měla hodně 

rozmyšlené. 

No, to už  byla tr etí  ve ž  ve stejny čh proporčí čh. Ta poslední . To je s koda, ž e se nerealižovala. 
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Skica 74 - Alena Šrámková - dům věž 

 

Používáte skici pro komunikaci? 

Ano. Hlavne  s ne ky m komu do toho ne čo bylo a s ne ky m s ky m jsem se čí tila, ž e mi rožumí . 

A s investory? 

Me ne , ty tomu obvykle nerožumí .  

Co byste tedy poradila mladým studentům? 

Z e musí  kreslit. Čo jim r í čt, aby č love k obha jil skičova ní , to neví m. 

Dřív se rýsovalo tužkou, nebo perem na prkně takže všichni měli v paměti měřítko. A 

teď když mluvím s architekty co mají ateliéry, tak všichni říkají, že čerství architekti 

nemají zažité měřítko na papíře, protože všechno mají v počítači. Myslíte, tedy, že je 

třeba nejdřív si zažít tu rutinu kreslení na papír, aby člověk dostal to do hlavy proporce? 

A potom teprve může začít skicovat? Nebo může kdykoliv začít a pro sebe si kreslit 

myšlenky, třeba jako je tato skica (skica domu v Troji)? 

Toto už  byl vy sledek ne kolika uvaž ova ní  a dost dlouhy čh pokusu . To už  bylo žjednodus ení , 

ktere  potr ebovalo mí t pr edehru. A ta byla takova  dramatička . 
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Skica 75 - Alena Šrámková – rodinný dům Troja 

 

A to znamená, že už jste měli půdorysy, nebo jen přemýšlení v hlavě? 

Zhruba pu dorysy. Už  jsem ve de la, ž e toto bude oby va k a tady ž e budou mens í  pokoje. A ž e 

se musí  srovnat. 

Proč tedy, když už jste měla půdorysy, k čemu je taková skica dobrá? 

Moč jsem jičh neme la, jenom pr edstavu, ž e tam bude jeden velky  prostor, ž e to bude 

oby va k.  

A to byly půdorysy od ruky? 

Ano od ruky. 

Pak je otázka, jestli je nutné nejdřív získat cit pro rozměry? 

Asi ano. 

A je nutné nejdřív umět rýsovat na papíře, ne v počítači? Což je zastaralá metoda, kreslit 

něco tužkou na papír.  

No, tam je me r í tko dane . To je ota žka.  
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Teď jsem de lala takovy  du m tady do Jens tejna. Vybavila jsme si r ečke  domy s atriem a 

žač ala jsem de lat takove  atrium a ž toho jsem potom vydedukovala dispožiči. A nes lo mi to 

vu beč ry sovat. Už  mi nejde ude lat č a ru podle praví tka. Ale pr edstavu atria jsem me la a 

me la jsem žame r ení  požemku a sta vají čí  du m. Takž e jsem svojí  pr edstavu - atrium okolo, 

ktere ho je dispožiče - žač ala čpa t do toho požemku. Neve de la jsem jak to bude velike  a 

najednou se mi to muselo vejí t na pločhu požemku. Tak neví m jestli jsem to de lala podle 

velikostí  ve čí . Ale mu ž u r í čt, ž e ma m ty dispožiče hotove  a ž e jsou u plne  knap, ž e tam není  

metr žbyteč ny , ž e je to naprosto pr esne . Nakoneč jsem to slož ila. Ale to už  je taky asi 

rutina, ža 60 let už  si č love k navykne.  

 

Skica 76 - Alena Šrámková – atriový dům v Jenštejně 

 

A kolega s el s poč í tač em po me . Ten si nosil skiči do pra če a da val to do poč í tač e a pak mi 

to pr inesl a ja  jsem pak na tom mohla pokrač ovat.  

Takže to děláte tak, že uděláte půdorys? 

No, pr edstavu.  
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A pak oni to překreslí a přinesou Vám to na korekci? 

Ano a ja  pokrač uji. 

A když jste říkala, že už neskicujete, tak jak ostatním předáváte ty představy a půdorysy. 

No bajo, ne čo skičuju.  

Schováváte si skici? 

Ja  ne. Oni mi je sčhova vají  kluči v pra či. R í kali ž e jičh mají  stovky, tak jsem se divila, kde je 

vžali.  

V jaké fázi projektu vznikla třeba tato skica (lávka v Přerově) 

To nebyla skiča, to bylo dodateč ne . Ba ne musela to by t skiča. Skič jsem me la k te  la vče 

plno. To byly čhytr í  žadavatele . Me stsky  u r ad v Pr erove  byl moudry . A taky tomu vu beč 

nerožume li, ale bylo to postaveno na du ve r e a to je žapotr ebí . Musí  ty klienti mí t tročhu 

du ve ru. Vybrat si ne koho a potom mu du ve r ovat. 

 

 

Skica 77 - Alena Šrámková - Most v Přerově 

 

To Češi moc neumějí. 

Neume jí , kaž dy  by to nejrads i patlal sa m. 

Protože jsou zvyklí ze socialismu, že doktor filosofie si musel umět taky postavit dům 

vlastníma rukama. Nepříjemné je, že nás to dědictví ovlivňuje, ten neumětelismus. A to 

se pak projevuje na architektuře, která ovlivňuje lidi. 

Ja  myslí m, ž e veliče. Ja  č í m da l ví č ve r í m arčhitektur e. Ja  jsem taky jednu dobu 

počhybovala, jestli je to dobry  r emeslo, jestli to stojí  ža to. Asi když  mi bylo padesa t, už  

taky požde . Teď to ví m dočela bežpeč ne , ž e je to pr í mo u me rne  kulturnosti lidí , kter í  v tom 

ž ijí .  

Měla byste nějaké doporučení pro studenty, proč mají skicovat?  
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Ja  myslí m, ž e to bež toho nejde. Z e č love k musí  mí t ž ne č eho radost a ja  teprve na ne jake  

dvača te  skiče si najednou uve domí m ne čo, čo ma m ra da, čo je kra sny , čo me  vžrus uje. A to 

se stane pr i skičova ní . Na tom je ne čo vžrus ují čí ho, takto to bude.  

Otázka je jestli to teď nenahrazují vizualizace, kde je jako vidět jak to bude pěkné. 

Vižualižače jsou absolutní  kravina.  

A není to podvědomá potřeba chtít vidět jak to bude vypadat? 

Ale oni to nepotr ebují  vide t, vu beč. Oni to jenom žkra s lují . Čhte jí  to uka žat klientovi ne jak. 

A čhte jí  mu to tou vižualižačí  ne jak vnutit. Myslí  si, ž e to ten klient počhopí , protož e ten to 

vidí  v rea lu, kdež to skiče nerožumí , protož e je blbej, nevidí , ž e by v tom byla sí la, to vu beč 

nevidí . Ani ten čhytrej kluk čo mu de la m to atrium. Neví  to, de la  to jen ž du ve ry. 

To nemusí být špatně. 

To není .  

Dá se tedy nějak shrnout význam skici?  

Myslí m, ž e skiči jsou nutne , aby si č love k sa m žafixoval smysl toho domu. V tom to je. 

Protož e kolikra t mala  skiča je pr esne  ten vy sledek. I když  to ma  tr eba jinde sloupy a jinde 

nohy a ne čo jinde. Ale obsahuje to smysl. 

Že se na skice odhalí důvod, proč a co se má dělat? 

Ano.  

Děkuji za rozhovor 
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ROZHOVOR – PROKOP TOMÁŠEK                                                                                
3. 11. 2017, ATELIÉR A69  

 

Než se dostaneme k Vašim skicám, zeptám se na něco jiného. Myslíte si, že je pravda, že 

studenti architektury neskicují? 

Myslí m, ž e to je pravda. Když  pr ijdou mladí  č erství  arčhitekti, tak je to vy jimka když  ma  

ne kdo s mí ra k na stole a žač ne svoje mys lenky doprova žet tuž kou. A neda  se r í čt, ž e je to 

degradače, ž e je to ne čo s patne ho, proste  se to posouva  ne kam jinam. Pro me  je to odčhod 

že sve ta, ktere mu rožumí m, ktery  je pro me  jasny . Jak jsem psal v te  kní ž če – kresba pro me  

žnamena  interakči v ra mči pr emy s lení  o proble mu, protož e tam dočha ží  k ne jake  žvla s tní  

važbe  mys lenky a toho jak jede ruka, ktera  tvor í  a mnohdy tato interakče ru žny čh ve čí , 

ktere  se do toho pročesu žapojují , neví m kde se berou, jsou hrožne  inspirativní . Ma m počit, 

ž e lidi, kter í  koukají  jen do poč í tač e se o ten moment očhužují . Mož na , ž e ne jaka  pr í s tí  

robočopí  generače si doka ž e tento vhled s poč í tač em vytvor it. Ale žatí m, tak jak ty lidi 

sleduji, tomu nedu ve r uji, ma m počit, ž e to tam není . Teď žrovna ne čo konžultujeme a oni 

me  nutí , abyčh se s nimi dí val na televiži a ne čo tom r í kají  a pr itom by to s lo vyja dr it veliče 

ryčhle. Pak utrhneme s mí ra k a ja  se takto musí m dostat do proble mu. Tak ma m počit, ž e 

žtra ta čhute  a sčhopnost vyjadr ovat se kresbou je jednožnač na . Ve ts ina novy čh lidí  je takto 

nastavena.   

Myslíte si, že se navrhování může evolučně změnit tak, že bude fungovat bez skicování? 

Asi ano, bohuž el, sve t je v pročesu neusta le  žme ny, tak to asi budeme muset pr ijmout. 

Mož na  to pu sobí  jako takovy  dinosaur í  syndrom, ale žatí m k ve čem, ktere  vžnikají  tí mto 

žpu sobem nema m du ve ru. Samožr ejme  ono to ve či ne jak posouva . Urč ite  važby, ktere  umí  

3D, ž e se podí va te do prostoru, ž e si to lidi doka ž ou vymodelovat a najednou si uve domí  

jine  souvislosti, tak mož na  i to bude du sledek, kam se mu ž e navrhova ní  obračet. 

Konečkonču , čele  to k tomu sme r uje. Ale ja  tomu absolutne  neve r í m. Očen uji ne ktere  ve či, 

ale pr ijde mi to jak ž Orwella. Je to syste m kontroly ve čí , ktere  umož n ují  opravdu globa lní  

pr í stup, ale o to ví č žtra tu individuality, je to proste  dikta t eurodesignu. Vs ečhny softwary 

k tomu nejen naba dají , oni va m proste  nedovolí  nič jine ho. Aplikače knihovní čh prvku , 

ktere  lidi použ í vají  už  že s koly, jsou tak okles te ne , jsou to nasažene  stroje. Ja  čhči 

sklene nou ste nu, r í ka m dej tam sklo a oni r í kají  – tak jsou to dver e, nebo je to sklene na  

ste na, ja  to tady nema m - no tak ude lej žeď že skla – no ale to se na m pak bude s patne  

čhovat, až  to budeme použ í vat - a takto se dnes tvor í  du m. Takž e svobodna  volba se bude 

moči nakoneč odehra vat buď jen na papí r e se s ustí čí  tuž kou nebo jen v nas ičh hlava čh.  

Se žtra tou sčhopnosti vyjadr ovat se kresbou souvisí , jak žjis ťuji na lidečh, žtra ta 

sčhopnosti vytisknout vy kres, na ktery  se da  dí vat. Když  jdeme na jedna ní , tak u plne  jasne  

vidí m ty čo jsou o 10 let mlads í  než  ja . Ti jes te  doka ž ou vní mat, ž e vy kres je vy sledny  

produkt podle ktere ho je klient sčhopny  pr eč í st mys lenky. Ale ti mlads í , protož e jsou 
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užavr ení  v monitoru, v ne jake m virtua lní m sve te, tak oni proste  nedoka ž ou vytisknout 

vy kres, aby byl srožumitelny . My jdeme na jedna ní  a nema me r ež, protož e oni ho 

nepotr ebují , oni ho mají  ulož eny  v poč í tač i ne kde v tom 3D a když  je potr eba, tak si ho 

vygenerují . Tak to je dals í  ve č a myslí m, ž e to i tros ku pos kožuje obor ve sve  č itelnosti a 

jednodučhosti. Pr edstavoval byčh si, ž e ve či mají  fungovat tak, ž e forma je propojena  se 

žpu sobem mys lení . Zrovna jsme si s kolegy r í kali, ž e jsme pr is li na jedna ní  a jedna mlada  

holka me la s sebou jen fragmenty vytrž ene  ž kontextu. Když  se podí va m na dokumentači 

rodinne ho domu rodič u  ž roku 1929, jsou to dve  poskla dane  A2, tak jsou tam vs ečhny 

informače potr ebne  ke stavbe . Samožr ejme  r emeslo bylo na u plne  jine  u rovni, takž e 

nebylo tr eba kreslit detaily 1:1 nebo de lat dí lenskou dokumentači. Ale to proste  myslí m 

není  dneska mož ne .  

Já jsem zjistil, ještě jednu věc, že se na displeji úplně ztrácí měřítko. Uvědomil jsem si to 

na mapách. Když vidím mapu v telefonu, tak vůbec nevím jestli je to 100 metrů nebo 

kilometr. 

No to je pr esne . Když  pr ijde ne kdo novy  do kančela r e a čhči po ne m vytisknout vy kres, tak 

mi r í ka  - je to v ne jake m me r í tku, jedna ku tr istatr ičettr i, nebo ne čo podobne ho, ale to ž e 

potr ebuji vy kres ve srožumitelne m me r í tku nikoho nenapadne. Oni to mají  v poč í tač i, tam 

je to ve skuteč ne  velikosti. 

Máte svůj displej, nebo pracujete na papíře? 

Ja  ma m notebook, ale pr ižna m se, ja  to ani na tom čompu s Arčhičadem neumí m de lat. Ja  si 

vž dyčky r í ka m, ž e se do toho žkusí m ponor it, ale ono to už  vlastne  ani není  rea lne . Ze me  

by se stejne  nakoneč stal kreslič  a už  byčh neme l č as na svoje mys lenky.  

Ta kní ž ka me  vlastne  donutila pr emy s let o kresbe , jak se na to dí vat. 

Myslím, si, že i když by se časem technicky překonal přenos myšlenky do počítače, tak to 

pořád bude narážet na absenci měřítka.  

Je to te ž ke  odhadnout, ale tr eba když  se lidi nauč ili vní mat perspektivu. Nebo tr eba 

indina ni – když  se jim uka žala fotka jejičh okolí , tak tu svojí  krajinu nepožnali. Nedoka žali 

pr eč í st 2D ža žnam v kontextu s realitou. My tohle už  umí me, takž e teď mož na  pr ijde žase 

ne čo jine ho. Kaž dopa dne  kresba v tom bude. Ja  když  ude la m takove to sčhema, tak s tí m 

doka ž u ne čo vyja dr it. Když  to budu de lat v poč í tač i, tak to bude už  jako grafička  pra če, 

ktera  bude vyž adovat ne jakou neusta lou korekči. Tady to taky vyž aduje korekči, ale ta 

probí ha  veliče absolutne . Tady to tr eba ude la m želene . V poč í tač i to budu de lat v ne jake m 

programu, ktery  žvolí  ikony, jak je de lat a budu je ne kde hledat.  
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Skica 78 - Prokop Tomášek - revitalizace vojenského areálu Omice, koncepční skica - indiánská mapa 

 

K Vašim skicám se chci zeptat na jednu věc. Ty skici vypadají jako od dvou autorů. Jedny 

jsou akvarelové a jedny jsou schémata. Kdy děláte schémata a kdy „obrázek“? 

„Obra žky“, ty kola ž e a ty čo tročhu mají  nahražovat vižualižače, tak ty jsem jednak hrožne  

dlouho nede lal, protož e existují  vižualižače a vlastne  me  hrožne  rožč iluje de lat to 

takovy mto žpu sobem. Ne čo jako vižualižače – obra žek na objedna vku - je to divny . Protož e 

obra žky demonstrují  proud mys lenek, tr eba jako u domu v lomu a je to takove  počtive . 

Č love k to de la  tak, jak pr emy s lí . Toto je takove  kreslení  – jak to bude.  

Zrovna teď jsme se o tom bavili, ž e vižualižače je takova  ďa belska  ža lež itost. Vlastne  se 

ž toho stala takova  uniformní  ve č. Když  čhčeme proda vat. Tr eba Mičhal Nohejl de la  kra sne  

vižos ky, kra sne  pračuje se sve tlem a atmosfe rou, to je fajn, ale mu ž e to de lat stejne  pro 

Zahu Hadid, nebo pro Jir ič nou a vlastne  se tí m žtra čí  ne rukopis, ale osobitost. Když  se 

podí va m na skiču Wrighta, tak je to nežame nitelne  nebo ve či od Stevena Halla. Takž e i 

v tomto nasta va  takovy  eurodesign. A dokonče to klientu m vlastne  nepoma ha . Oni to 

vs ičhni vyž adují , protož e se ž toho stal jaky si standard. Ale jak r í ka  Standa Fiala – ten kdo 

čhče takove to fotorealističke  vižualižače, tak by neme l stave t. Pokud klient nedoka ž e 

pr eč í st skiču, tak je te ž ke  mu ukažovat vs ečhny dals í  ve či. A pokud jsou to lidi, kter í  

potr ebují  vs ečhno takto vide t, tak vlastne  nemají  na žor.  
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Skica 79 - Prokop Tomášek - koncept městského prostoru 

 

No, ale dneska jsou všichni zmatení tím, že všechno musí vypadat rovnou dokonale. 

Ano, ale stejne  si pak musí te ty ve či odž í t a ž a dna  vižualižače nepomu ž e. Ano mu ž ete se do 

ne j žamilovat, ž e to vypada  hežky. Na druhou stranu, když  neodhadnete oč eka va ní  klienta 

a da te na stu l kytku s jir inama a fes anda čo s klientem pr ijde je nesna s í , tak to pak pos kodí  

čely  na vrh. Skiča je blbuvždorne js í , protož e je abstraktne js í  a umož n uje s irs í  vy klad.  

A používáte skici při prodávání návrhů? 

Ano použ í va m. Tedy spí s  pr i konžultačí čh, to urč ite .  

A skici připravené dopředu, nebo na místě? 

Mnohdy je to spí s  konglomera t. Ne kdy to ma me pr ipravene  a pak se pr es to tr eba hodí  

s mí ra k a je to interaktivní . 

A jak to bylo třeba s domem v lomu? Tam jste měli vizualizace? 

K tomu Mičhal Nohejl ude lal vižos ky, svoje pračovní , protož e ho to bavilo. Ale jinak jsme na 

to neme li takove  ty u plne  hodobož ove  vižualižače. V tomto pr í pade  byl totiž  klient hrožne  

kultivovany  a žkus eny  ve stavebničtví . Jak David Adameč, tak jeho ž ena jsou nejenom fajn 

lidi, ale jsou kultivovaní  a umí  č í st bara ky. S nimi to bylo fajn. Byla to odme na ža te čh 23 let 

va lč ení .  
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Skica 80 - Prokop Tomášek - dům v lomu 

 

Schováváte si skici? Používáte je jako myšlenkový archiv? 

Ano to je dobry  arčhivní  popud, jak v sobe  vyvolat ne jaky  typ vžpomí nky, jak to vlastne  

bylo. Protož e projekty se ta hnou, deset let dneska není  ž a dna  doba. V Praže že statistik 

vyply va , ž e se vyda va  stavební  povolení  8 až  10 let, to je sebevraž da. O volba čh ne jaky  

politik r í kal, na čo se mají  ti noví  pr ipravit, ž e nejhors í  je dežiluže, protož e ža 4 roky se nič 

neda  ude lat. Ale čo je to v porovna ní  s na mi? Po deseti letečh – odvola ní , magistra t, soud, 

u stavní  soud, vs ečhny ty kaužy v Praže jsou s í leny . Meži tí m to investora pr estane bavit, 

koupí  si troje Porsčhe a pr estane se s va mi bavit. Pak to po 8 letečh žmastí  s ne jakou 

firmou, ktera  mu poradí  jak us etr it. A ja  ma m hor kou pačhuť, protož e to je jen žmar, žtra ta 

č asu a energie. Tak akora t ž toho žbyde skiča. 

Děkuji za rozhovor. 
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ROZHOVOR – VIKTOR VLACH                                                                                          
19. 7.2016, ATELIÉR UNDER-CONSTRUCTION ARCHITECTS  

 

Skicujete významy, koncepty, objemy, nebo konstrukční detaily?  

Ja  použ í va m skiči mož na  i proto, ž e neumí m ž a dne  to tr ide č ko, takž e ty ve či potr ebuju 

ne jaky m žpu sobem žažnamenat. 

Třidéčkových náhledů je ale na Vašich stránkách spousta. 

Ale to de lají  kolegove . Obč as se stane, ž e tr ide č ka nestač í , takž e ja  k tomu ude la m ne jaky  

obra žek o druky. Aby ta prežentače pu sobila ž ive jč. A sa m pro sebe. Ra d si čestu mys lení  

žač í na m skičama. Už  siče nehleda m, formu, kterou čhči do na vrhu dostat, nebo tu 

mys lenku, tu už  musí m v hlave  mí t. Po ne jake  dobe  žra ní  teprve pr istupuju k papí ru. Ja  

nejsem ten jakoby č ma račí , ktery  od žač a tku hleda  a profiluje. Tročhu už  ví m, čo čhči 

kreslit, takž e to ž hlavy jde s ne jakou mys lenkou. Je to vlastne  vyjadr ovačí  prostr edek spí s  

než  česta hleda ní .  

A skicujete proto, abyste to měl někde evidováno jako archiv? Nebo pro ostatní, kteří 

s tím pak pracují? 

Tí m jak jsme na ví če mí stečh a pračujeme dohromady, tak skiči skenuji a ukla da m na 

společ ny  Dropbox, kde ma me shromaž dis te  dat. A než  vysve tlovat na da lku čo jsem tí m 

myslel, tak skiča je mnohem ryčhlejs í  a efektivne js í . Skičuju na jeden forma t do jedne čh 

noty sku , takž e to ma m svy m žpu sobem arčhivovane .  

Já jsem to myslel tak, jestli používáte skici jako záznam svých myšlenek. 

Ano, na jednu stranu je to ne jaka  dení kova  forma. Obč as jsou takove  na vraty k pu vodní m 

ve čem, kdy se ve či vyví její , ale i pro prežentači pr ed investorem to použ í va m, protož e než  

se dostaneme ke tr ide č ku m, tak je ryčhlejs í  si r í čt ne jake  to ža kladní  rožvrž ení . Jestli na pad 

vu beč funguje a ma  čenu takto pokrač ovat na to je skiča u plne  skve la . A ja  to ma m pak i ve 

tr ide č ku fyžičky, de la me takove  male  mody lky. Skiči a model mají  stejny  rožme r.  

Proč děláte modely tak malé? 

Ja  se nevejdu s te ma velkejma, my ma me malou kančela r . Sdí lí m jí  s dals í mi lidmi a ma m 

takove  rega ly na modely. Než  operovat s ne jaky m velky m praví tkem, tak me  stač í  ta hmota 

– nají t, ove r it. Je to take  ryčhlejs í , nede la te tam okna a detaily.  

A nejdříve je skica a pak model? 

Ano, je to tak v 90 % skiča. Obč as žač í na m i modelem, ale to už  musí m mí t sestavene  

vs ečhno v hlave  tak, ž e doka ž u odeč í st konkre tní  rožme ry. Model je v ne č em pravdive js í  

než  skiča, ktera  se da  tročhu pr iohnout.  
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Skica je určitý způsob archivu a ve vašich skicách jsou nejrůznější pocitové poznámky. 

To ano, to tam pí s u, protož e když  se k tomu vračí m, tak v požna mka čh doka ž u dohledat, čo 

jsem tí m čhte l r í čt. A ove r ilo se mi, ž e spousta lidí  si to č te a najdou v tom pro ne  ra doby 

vtipnou hla s ku nebo pr í be h a pak mi to odčitují  a ja  už  ani neví m, ž e to tam bylo, ale pr is lo 

mi to du lež ite .  

Říkáte jim to jako příběh? 

Ano, snaž í m se minima lne  pr i první  prežentači vysve tlit, jak to vžnikalo. Pr í be h je du lež ity  

vž dyčky. 

Dokážou si to pak lépe představit a zapamatovat? 

Pro spoustu lidí  je konkre tní  obra žek mnohem snadne ji učhopitelny , než  když  jim 

ukažujete ne jakou dispožiči nebo ne čo konkre tní ho na čentimetry vymys lene ho. Zvla s ť 

pro ty manž elky.  

Můžete říct něco zajímavého ke konkrétním skicám? 

No tohle je area l v Ne mč ičí čh. R í ka me si čo je pro na s du lež ite  a čo ne, tak se to snaž í m 

žažnamenat.  

 

 

Skica 81 - Viktor Vlach - zámecký areál v Němčicích 

 

Tohle ale musí chvilku trvat. 

Trva . Ono se to da  de lat i jednotlive , pak je to ryčhlejs í .  

Je to taky o tom, ž e vs ičhni spoluž a či de lali už  ža studií  mraky vižualižačí , č isty čh pe kny čh 

obra žku  a ja  jsem potr eboval ty plačhty žaplnit, tak jsem de lal plaka ty že skič. Pro me  je to 

takova  na plast, ž e si obč as musí m pomoči s obra žkem, ktery  je realistič te js í  než  by me l by t, 

než  takova  ta klasička  skiča. 
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Tvrdošíjně tedy 3D vizualizace neděláte. 

No nede la m, umí m to 2D v Autočadu. No, tvrdos í jne . Lidi tady ty to umí  ryčhleji a lí p. Tak je 

to jednodus s í  žadat a komentovat. Kolega, se ktery m jsem žač í nal vižualižače de lal, ale 

taky se k nim už  č tyr i roky nedostal. 

Myslíte, že byste se bez vizualizací obešli? 

My sami asi jo, ale pr i prežentači ne, protož e je to nakoneč ten pilotní  obra žek. Je to svy m 

žpu sobem tros inku lež . 

Některé vizualizace máte takové výtvarnější, jsou to spíš nálady než fotky, se 

strukturami jako kdyby vystřiženými z papíru. Chtějí lidi vidět návrh jako fotku? 

Když  se na vrh dosta va  do dals í čh a dals í čh fa ží , tak na m i ty vižualižače de lají  jako 

fotorealističke  obra žky.  

To je pravda, na téhle vizualizaci není ani poznat jestli je to fotka nebo vizualizace. 

To je pro končove ho ža kažní ka, aby pr esne  vide l jak to ma  vypadat.  

Myslíte, že byste ten tendr vyhráli i bez vizualizací? 

Konkre tne  tohle soute ž  nebyla, to na s oslovili na žkous ku, jestli se s na mi vu beč da  

spolupračovat a my jsme se doka žali dohodnout s lidmi okolo, s developerem, 

s pama tkovy m u r adem a spolupra če se uka žala plodna  a na ža klade  toho jsme se dohodli. 

My sami si vižos ky do soute ž í  neobjedna va me, protož e ví me kolik jeden obra žek stojí . Pro 

investory je to souč a st reklamní  kampane . Dají  to do brož ur a du m jes te  nestojí  a oni už  

mají  ža jemče o dva byty že č tyr .  

Ale zpět ke skicám. Skicujete tedy na začátku projektu, ale skicujete také v průběhu 

stavby? 

Skičuju v pru be hu, ale to jsou takove  ryčhlo skiči, to se da  srovnat s nohou do pí sku na 

stavbe . By va  to už  jen ryčhly  detail. Když  ne kdo potr ebuje, jak bylo mys leno tohle, když  to 

nevyč te ž vy kresu. Nebo u ne jaky čh alternativní čh r es ení  když  je tr eba ne čo doskičovat. To 

už  není  o končeptu, ale o mož nostečh r es ení  pro ten a ten materia l. Je to nejryčhlejs í  forma 

jak pr edat informače. Vž dyčky se vyskytne ne jaka  okolnost, ktera  ne čo tročhu na mí ste  

požme ní .  
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Skica 82 - Viktor Vlach - regenerace centra Poděbrad 

  

Stalo se Vám někdy, že byste ukázal skicu investorovi a hned jste si plácli? 

Ja  se i na první  sčhu žku snaž í m mí t ne čo konkre tní ho, nejen skiču. Protož e na skiče se 

te ž ko vysve tluje, ž e to v pu dorysu opravdu vyjde, ž e rožme r je takovy  a takovy . A ja  ma m 

žkus enost s investory v nas em regionu, kde se kouka  na kaž dou korunu. To není  tak, ž e 

koupí  požemek ža 5 milionu  a pak k tomu adekva tne  postaví  du m, ale je to tak, ž e mají  

louku po rodič í čh a teď mají  tolik a tolik a nečhte jí  se žadluž it. A pak jde i o kompaktní  

formu a konstrukč ní  r es ení  jednodučhe , ktere  je tr eba už  tr eba ove r it v exaktní m vy kresu. 

Není  to tak, ž e pr is el pan ume leč a hodil tam ne jaky  vy mysl, ktery  pak nefunguje nebo se 

tam nevejde koupelna. Skiča je spí s  jako dokreslení  na lady nebo mys lenky jak ma  du m 

sede t a proč  se ma  koukat žrovna sem.  

Zjistil jsem, že skicu je možné chápat také jako určité potvrzení profese architekta. Že 

lidé, investoři očekávají, že architekt je někdo v černém a skicuje a když neskicuje tak to 

není správný architekt. 

Kaž dy  ma  u plne  jine  žpu soby. Zna m spoustu arčhitektu , čo to takto ž velke  č a sti de lají . Ale 

skičova ní  je pročes hleda ní , ža žnam mys lenek a mož ností .  

To je vidět, že na Vašich skicách je vždycky spousta tvarových variant. 
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Jde o to si na žač a tku stanovit končept, nebo pr í be h o č em to ma  by t a pak hleda ní  tvaru už  

pro me  není  až  tak podstatne . Podstatne js í  je to pr ed tí m, než  pr istoupí m ke skičova ní  a 

pak už  te čh mož ností  mu ž e by t ví č, když  to drž í  ne jakou pu vodní  mys lenku.  

Koncept si uspořádáváte v hlavě nebo na papíře?  

V hlave , ale pak tady ma m tvary a to už  je dals í  krok vžtahují čí  se k jedne  mys lenče, takž e 

to drž í  pu vodní  končepči. 

Takže nehledáte kreslením. 

Ano, idea lne  když  je č as tak si pr emy s lí m a hleda m čestu k tomu proč  to tak ma  by t a 

rožví jení  už  je pak jak to ma  by t. Jaky mi formami se k tomu da  dojí t.  

A to jsem zjistil, že studenti to takto nedělají, protože oni to rovnou zpracovávají 

v počítači. A počítač je pak omezuje, protože jim nepřímo vnucuje svojí logiku. 

To je žvla s tní  protož e se pr eče de laly talentovky, kde kreslení  bylo souč a st pr ijí mač ek.  

Podle Vašich skic to vypadá, že musíte pořád kreslit. 

Tr eba teď jsem dlouho neme l fixu v ruče. Ale je to na ražove , ž e to pr ijde a pak to tr eba dva 

dny nepustí m ž ruky. 

Někdo skicování používá taky jako určitou terapii. 

To ano, to jsem taky de lal, to si pak tr eba takto teč kujete i když  je to u plne  žbyteč ny .  

 

 

Skica 83 - Viktor Vlach - Kadaň, nábřeží Maxipsa Fíka 
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No toto je spíš umění než architektura. 

To jsem tr eba de lal u Mičhala Fis era (ve tr ečharčhitektečh), podobny m žpu sobem jsem 

ude lal Kadan , kde se navrhovalo na br ež í  Maxipsa Fí ka a kluči ho potr ebovali ne jak žakotvit 

v souvislostečh meži r ekou a me stem, aby lidi počhopili kde čo je a čo se pla nuje. Ve skiče 

to bylo nakoneč nejpr ehledne js í . De lal jsem to podle letečky čh fotek a fotek ž mí sta, jel 

jsem proste  žleva doprava. Ale tohle tedy pro me  není  terapie, pro me  je to tročhu otrava. 

Zase je to jen jedna ž forem vy stupu. A není  to tak, ž e byčh si k tomu po več erečh ra d 

sednul. Ale když  jsem de lal doktora t, tak jsme se dohodli (s Pr ikrylem), ž e ude la me Kuks 

jako te ma. A se dve ma maly mi de tmi, po pra či si več er k tomu sednout, tak pak to jako 

terapie fungovalo, protož e jsem si kreslil ve či, čo tam bylo, jak to bylo, jak to fungovalo, 

teč ič ky a u toho mohl č love k vypnout - tak a teď si kreslí m čo tam bylo dr í v a čo tam čhybí . 

Děkuji za rozhovor. 
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10. Za ve r 

SKICU NENÍ MOŽNÉ NAHRADIT 

Je obtí ž ne  kategoričky shrnout postradatelnost č i nepostradatelnost skiči v pročesu 

navrhova ní  arčhitektury. Už  proto ž e skiča ma  mnoho podob se da  r í či, ž e skiča je v ne jake  

forme  pr í tomna pr i navrhova ní  vž dy. Jiste  je, ž e je pr í tomna jako pračovní  na stroj 

arčhitekta. Je to rožhraní  meži myslí  arčhitekta a jeho okolí m, fyžičky m sve tem. Dnes je a 

sta le ví če bude pročes navrhova ní  kolektivní  ža lež itostí  mnoha spečialistu . Jažykem te čhto 

spečialistu  je ryčhla  ve čna  skiča, detail r es ení  č i oprava do vytis te ne ho pla nu. V te to forme  

je skiča pro navrhova ní  nepostradatelna .  

Dals í  role skiči odpoví dají  žvyklostem pra če kaž de ho arčhitekta. Skiča je velmi osobní m 

na strojem a tomu odpoví da  i žačha žení  s ní . Ne kter í  arčhitekti svoje skiči ra di prežentují , 

jiní  si je nečha vají  pro sebe, skryte  okolní mu sve tu.  

Nežpočhybnitelnou vlastností  skiči je ryčhlost a male  na klady na por í žení , velič iny, ktere  

jsou platne  v jake koliv dobe . Do kaž de  doby se take  hodí  mož nost svobodne  vyjadr ovat 

svoje mys lenky. Skičova ní  není  omeženo ž a dny mi pr eddefinovany mi prvky ani omeženy mi 

mož nostmi tečhniky.  

Budoučnost skiči je nejasna  jako vs ečhno v dnes ní m sve te , kde žme ny na sledují  tak ryčhle, 

jako nikdy dr í ve. Vlivem internetu se žme nila společ nost a tí m se žme nily i oč eka va ní  a 

pož adavky na navrhova ní  arčhitektury. Arčhitektura je takova , jaka  je společ nost, ve ktere  

vžnika . S jistotou mu ž eme v budoučnosti oč eka vat arčhitekturu, ktera  se využ ití m 

arčhitektoničky čh povrčhovy čh žnaku  bude ža arčhitekturu použe vyda vat a je mož ne , ž e 

takova  arčhitektura bude vžnikat bež skič. Urč ite  se bude de lat i arčhitektura kde bude mí t 

skiča svojí  nepostradatelnou roli, arčhitektura pro č love ka, arčhitektura, ktera  pr etrva  ví če 

než  pa r let. 

Skiča reprežentuje v pročesu navrhova ní  arčhitektury č love ka, semknutí  s fyžičky m 

rožme rem. Č love k je unika tní m projevem bytí  a prožatí m nenahraditelny  tečhnikou, proto 

ani skiču není  mož ne  nahradit jaky mkoliv tečhničky m prostr edkem. Vypus te ní m skičova ní  

ž pročesu navrhova ní  arčhitektury se pr ipravujeme o važbu na rea lny  sve t. Sve t, pro ktery  

arčhitekti navrhují .  
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Skica 84 - Jan Bočan - rekonstrukce a dostavba chaty na Slapech 
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11. Literatura a prameny 

Seznam architektů, jejichž skici se podařilo nashromáždit a byly do výzkumu 

zahrnuty: 
 

Baum Mirko 

Benes  Ondr ej 

Binar Otakar 

Boč an Jan 

Brix Mičhal 

Brix Toma s   

Bryčhta Roman  

Buč ek Jir í   

Burian Petr 

Čajthamlova  Marke ta 

Čí sler Ondr ej 

Čigler Jakub 

Č ene k Martin 

Drexler Petr 

Dub Evž en 

Eičhler Zdene k  

Fajč í k Vlado 

Fiala Stanislav 

Fis er Jan 

Frone k Mičhal 

Gromski Peter 

Gu rtler Andrej 

Gu rtler Ivan 

Ha jek Petr 

Hanžlí k Kris tof 

Havlis  Filip 

Heidler Jakub 

Hnilič ka Pavel 

Holna Jan 

Holubeč Miroslav  

Horky  Jan 

Hradeč ny  Toma s  

Hru s a Petr 

Hybler Vojte čh  

Čhisholm David 

Čhlup Janek 
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Čhmelar  David 

Jehlí k Jan 

Jiran Zdene k 

Jir ič na  Eva  

Joba Pavel 

Jurkovič  Peter 

Kajžarova  Anna 

Karel Maria n 

Kapličky  Jan 

Kloda Martin 

Klokoč ka Jir í  

Knesl Jir í  

Knobova  Marke ta 

Kolar í k Radek 

Kordovsky  Petr 

Kousal Radim 

Kraus David 

Kra tky  Vladimí r 

Kuta lek Mičhal 

La bus Ladislav 

Lačko Peter 

Lampa Radek 

Lí nek Jan 

Malinsky  Petr 

Ma slo Ví t 

Milunič  Vlado 

Mora č ek Petr 

Monhart Libor 

Nasadil Pavel 

Pan a k Palo 

Pata Lubos  

Pleskot Josef 

Polya k Juraj 

Prikopsky  Ivo 

Rajnis  Martin 

Retterova  Zužana 

Ry žner Lude k 

Sitta Vladimí r 

Sčhindler Jan 

Sčhleger Eduard 

Sčhwaržbečk Petr 
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Skaličky  Alexandr 

Sla deč ek Svatopluk 

Sodomka Marek 

Starč evič  Petr 

Stempel Ja n 

Suske Petr 

Svatos  Jindr ičh 

S abí k Viktor 

S is ka Mičhal 

S karda Va člav 

S krabal Jindr ičh 

S ra mkova  Alena 

S te pa n Marek 

S tourač  Mičhal 

Toma s ek Prokop 

Tr ina čtní kova  Kla ra 

Ullmann Pavel 

Valoučh S te pa n 

Va la Jir í  

Va vra David 

Vlačh Viktor 

Vomastek Martin 

Vrana Jan 

Vrbata Ladislav 

Zavr el Zdene k 

Za vodny  Juraj 

Zelinka Jan 
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„Technika překonala všechny 

vzdálenosti, avšak nevytvořila 

žádnou blízkost.“ 

 

Martin Heidegger 


