


Team

• Vedúci ateliéru: Mgr. art. Martin Uhrík PhD., 
Asistent:  Ing. arch. Roman Hajtmanek, Prof. Ing. arch. Vladimír 
Šimkovič, PhD.

• Doktorandi: Viliam Zajíček, Marek Lüley, Ivan Kulifaj.  

• Spolupráca s praxou: Research, Ján Pernecký, Tomáš Tholt



Výpočtová architektúra. Čo to je???

• Vytvára dátový model prostredia, vzťahov, používateľov, ktorý je jednoznačne matematicky 
definovaný a následne ho analyticky  spracováva. 

Diagram digitálnej architektúry. 



Téma „Shadowland“

• Teplota stúpa, klíma na Slovensku sa mení. Presúvame sa do subtropického pásma kde je 
základnou kvalitou architektonických priestoru tieň.  Hľadanie tieňa 24 hodín 365 dní v roku bude 
základným parametrom výskumu, ktorého výstup budú architektonické objekty optimalizované na 
čo najväčšiu  bioklimatickú pohodu. 

• Formálne budeme používať nástroje vychádzajúce z voxelovej logiky. Voxel: Ľubovoľný diskrétny 
prvok obsahujúci troj-dimenzionálnu informáciu. Voxel je rozšíreným 3D ekvivalentom pixelu, teda 
bodu v rovine.

• Je možné rozhodnúť sa pre jednu z mierok výskumu.



Mierky: „Shadowland“

• 1:5000  
návrh vzťahov urbánnych štruktúr na základe svetla a tieňa. Skúmanie synergickej koexistencie hmôt 
a prírodných prvkov pri návrhu urbanistickej štruktúry mestskej štvrte. Problém mestských tepelných 
ostrovov a ich riešenie rozmiestnením hmôt poprípade návrhom nových tieniacich štruktúr v merítku
urbanistického návrhu zóny sú hlavné línie výskumu urbanistických štruktúr Shadowland. 

• Územie: Nesto - nový development na Kopčianskej ulici. / Vlastný výber 

• 1:50

• Mierka objektu a malého súboru objektov. Úlohou je navrhnúť objekt s digitálne optimalizovanou formou, 
ktorá ponúka maximálny tepelný komfort 24h365d bez použitia technologický TZP.  Otázky reaktívnosti 
architektúry, jej zmeny v čase, možného samo tienenia, symbiotickej spolupráce štruktúr budú kľúčové pri 
návrhu. Voľba funkčnej náplne by mala obsahovať prvok bývania, ktoré nám umožní vyhodnotiť experiment 
oproti štandardným riešeniam.

• Miesto: Vlastný výber / súťaž

• Súťaže:https://lakareacts.com/ https://beebreeders.com/architecturecompetitions/microhome2019

https://lakareacts.com/
https://beebreeders.com/architecturecompetitions/microhome2019


Priebeh semestra

• Warm up task: Voxel – analógový výskum tvorbou

• Parametrizácia analógového modelu - vytvorenie digitálneho modelu 
v programe Grasshopper

• Aplikácia na územie – ukážka riešenia na prípadovej štúdií



Warm up task: Voxel

• Voxel je ľubovoľný diskrétny prvok 
obsahujúci informáciu, je rozšíreným 3D 
ekvivalentom pixelu, teda bodu v rovine.

• problém diskrétnych prvkov jedným z 
najsúčasnejších otázok experimentálnej 
architektúry

• Na princípe voxelu pracujú fabrikačné
aditívne metódy. 3D tlač,...

• Voxel nemusí byť len kocka, môže 
naberať aj komplexnejšie geometrické 
reprezentácie



Warm up task: Voxel



Warm up task: Postup

• Úlohou bude navrhnúť primitívny Solárny 
prístrešok z diskrétnych prvkov

• Nájsť si ľubovoľný, opakujúci sa, diskrétny prvok a 
preskúmať jeho možnosti ortogonálneho skladania 
a spájania

• Definovať si parametre osobnej solárnej pohody. 
Tj. koľko slnečného žiarenia, v ktorom čase dňa 
študent preferuje.

• Postaviť z nájdených prvkov primitívny prístrešok, 
ktorý spĺňa dané definované parametre osobnej 
solárnej pohody.

• Vhodnosť prístrešku dokázať  fotografiami 
prístrešku s príslušným osvetlením



Základný kurz

Light
• Študent si vyberie ateliér na jeden semester počas svojho štúdia na škole.   

• Warm-up task ho oboznámi so základnými geometrickými postupmi, analógovým spôsobom.

• Pri parametrizácií modelu má k dispozícií hotové nástroje a skripty, ktoré sa naučí modifikovať a 
prispôsobovať. Tak do svojich postupov zakomponuje komplexnejšie hľadanie formy a simulácie 
environmentálnych vplyvov na hmotu. 

• Následné znalosti a nástroje vie použiť pri návrhu objektu v konkrétnom území.

• V ateliéri budú workshopy pre modelovacie, skriptovacie, ale aj produkčné a prezentačné nástroje, 
zlepšujúce zručnosti.



Výpočtový architekt

Advanced

• Študent sa viac do hĺbky zaujíma o výpočtové navrhovanie, má záujem ostať  viac semestrov

• Cieľom je vytvárať experimentálne projekty posúvajúce ideové a technologické hranice architektonického myslenia a 
navrhovania. 

• Dôraz bude kladený na teoretickú prípravu koncepcie architektúry. 
• Na podporu prístupu bude prednášaný  Seminár: Súčasné experimentálne postupy v architektúre. (Pernecký, Uhrík) otvorený pre všetkých študentov. 
• Hľadanie individuálneho prejavu a vlastných nástrojov tvorby

• Študent bude vedený k hlbším modifikáciám a kombinovaniu nástrojov počas viacerých semestrov

• Zmyslom je vytvoriť priestor pre výskum s potenciálom získavania grantov a väčších výstupov ako štandardnej 
architektonickej štúdie. 



Arata Isozaki „The City in the Air“ 1962
Diplomové práce držiteľov Pritzkerovej ceny



Rem Koolhaas, Vreisendorp, Elia Zenghelis, and Zoe Zenghelis, Exodus, or the 
Voluntary Prisoners of Architecture., AA Thesis, 1972
Diplomové práce držiteľov Pritzkerovej ceny



Zaha Hadid, Malevich´s Tektonik, AA Thesis, 1977
Vitra Fire Station, 1994

Diplomové práce držiteľov Pritzkerovej ceny



Pavol Čičkán, Urban MEAL mine - A7, diplomový projekt FASTU 2019


