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Navrhování staveb ale vyžaduje soustře- 
dění. Když architekt navrhuje jen „něco“ 
a na základě své získané zkušenosti,  
může provádět svoji práci důsledně. 
Architekt by měl mít názor a znát souvis-
losti. Nemyslím si, že navrhovat něco po-
řádně a znát souvislosti je málo. Není to 
jen čára a dlouhé řeči o ničem ani krea-
tivní myšlenky v mlze. Důslednost je ob-
sažena v procesu, a ne ve zkratce vedoucí 
zrychleně k úspěšnému konci. Nestačí na 
úvod pouze autenticky začít a potom  
vše dopsat jako hezkou dlouhou knihu  
o něčem, co by mělo být samozřejmé. 
Architektura není pudr, rtěnka ani plou-
žák. Architektura není ani pěkná esej. 

Jaká je architektura v době bez autentic-
kého názoru a bez ambicí? Jakoby dnes 
české architektuře a stavbám chyběly 
koncepční texty a myšlenky, které mohou 
obstát v evropském kontextu. Vytváření 
prostředí a stavění domů původní myš-
lenky potřebuje více než prodejné příbě-
hy napsané z prázdných gest a bez velko-
rysosti. Velkorysost je vlastnost, a ne míra 
velikosti investice. Je zapotřebí také umět 
porozumět. 

Proč by se architekti měli pokoušet na-
vrhovat domy, které mají vlastní téma? 
Téma je myšlenka i odpověď na součas-
né otázky. Myšlenka, která se dá rozví-
jet. Téma není náhoda ani omyl. Být jen 
pěkný nestačí ani u domů. Původní téma 
má ve své myšlence souvislosti a výtvar-
ný koncept. Být pěkný je určitě snazší než 
hledat vlastní názor. Ale proč být vodou, 
která se již provařila? Současnost není roz-
pustná káva, která po zalití vodou vyšumí.

Možná je současnost jen pochopitelná 
zkratka, nastavená tak, aby jí každý mohl 
rozumět. Slova bez limitů a repliky beze 
slov. Doba staveb, které zpravidla postrá-
dají soudržný celek a jsou zahlcené de-
taily. Velké a malé, pěkné nebo hrubé? 
Možná prověřené. Varianty ale nejsou ne-
omezené. Když je rozdíl mezi „moderním“ 
a „současným“ pouze ve skutečnosti, že 
dnešní provedení je „zvětšené moderní“ 
nebo také „moderní pěkné“, myšlenka se 
vytrácí. Převzít hotové je snadné a bez ri-
zika. Po naší současnosti mohou ale zůstat 

jen domy se svými rozměry, velikostmi 
a také předlohami. Historky bez odpověd-
nosti. Nebo se současnost časem škrtne 
jako doba bez skutečných emocí?

Myšlenka jako podMínka vzniku

Pro architekta je důležité umět odpovědět 
na otázku, proč je architektura navržená 
tak, jak ji architekt vymyslel. Až po odpo-
vědi začíná architektura.

Není úspěchem kopírovat to, s čím měl již 
někdo jiný úspěch. Úspěch je mít vlast-
ní názor. Lze jej získat snadno. Stačí uva-
žovat vlastním způsobem a tento názor 
dlouhodobě rozvíjet a korigovat. Nic víc 
není pro architekturu zapotřebí.

Lze zvolit libovolná kritéria. Klást si libo-
volné, ale podstatné otázky a svými ná-
vrhy na ně dávat odpovědi. Jak si je klást 
a jak na ně odpovídat?

Především je nutno někde začít.

Pro krátké srovnání bych uvedl následující 
námět. Kniha FARMAX (MVRDV: FARMAX 
Excursion on density, 010 publishers, 
Rotterdam, 1. vydáni, 1998, 736 stran). Na 
předsádce se čtenář dozví, že FARMAX je 
zahuštění plochy pro lidskou populaci vo-
dorovně i svisle tak, aby současně s tím 
lidé získali více prostoru (FAR — Floor 
Area Ratio). Na dalších stranách knížky je 
na položenou otázku (problémovou defi-
nici) dána odpověď podložená vlastními 
projekty autorů. Otázku hustoty prostředí 
si přirozeně musí položit autor tam, kde je 
aktuální. Architekti jsou z Holandska a vy-
cházejí především ze situace v Holandsku. 
Otázka není lokální a konkrétní je jen 
zdánlivě. Její položení a promítnutí do 
vlastních architektonických prací bylo zá-
kladem úspěchu MVRDV.

V prostředí, kde si autoři většinou kladou 
otázku, zda se jim jejich řešení líbí, nebo 
nelíbí, je zřejmě vhodnější být ještě více 
obecný. Snad je to jednodušší, i když roz-
hodně ne povrchnější. Obecná rovina 
úvahy dává navíc větší možnosti a nedá se 
také snadno zpochybnit.

Uvažovat se dá o libovolných kategoriích.
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Architektura  
není ploužák
možná je dnešek jako vánek, který pomine, a naše 
současnost má vůni doby, kdy je „svěží“ navrhovat 
vše. měl by snad architekt kromě domů a prostředí 
navrhovat také auta, letadlové lodě a kosmické 
rakety? navrhovat vše, znamená navrhovat pouze 
„jako“. Jako místo „doopravdy“. 




